


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินไคโร	-	กรุงไคโร	ประเทศอียิปต	-	เมืองเมมฟิส	-	เมืองซัคคา
รา	-	ปิระมิดขั้นบันได	-	เมืองกีซา	-	มหาปีรามิด	-	สฟิงซอียิปต	-
กระดาษปาปีรุส

พักที่	Sofitel	Le
Sphnix	Hotel
หรือเทียบเทา
ระดับ	5	ดาว

3 เมืองอาบูซิมเบล	-	มหาวิหารอาบูซิมเบล พักคางคืนบนเรือ
ระดับ	5	ดาว

4 เขื่อนอัสวาน	-	เสาหินโอเบลิสก	-	เรือเฟลุคกะ	เรือใบโบราณ พักคางคืนบนเรือ
ระดับ	5	ดาว

5 วิหารคอมออมโบ	-	วิหารเอ็ดฟู	-	วิหารลักซอร	-	สฟิงซอียิปต คางคืนบนเรือ
เรือจอดที่ลุกซอร	

6 นครของผูวายชนม	-	หุบเขากษตัริย	-	วิหารฮัคเชฟซุต	-	อนุสาวรียแหง
เมมนอน	-	มหาวิหารคารนัค	-	สนามบินไคโร

	พักที่	Sofitel	Le
Sphnix	Hotel
หรือเทียบเทา
ระดับ	5	ดาว

7 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต	-	ปอมปราการไคโร	-	สุเหราแหง
โมฮัมหมัดอาลี	-	ตลาดขาน	เอล	คาลิลี่	-	สนามบินไคโร

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

8	ก.ค.	60	-	15	ก.ค.	60 47,888	บาท 45,888	บาท 43,888	บาท 6,000	บาท

27	ก.ค.	60	-	3	ส.ค.	60 47,888	บาท 45,888	บาท 43,888	บาท 6,000	บาท

12	ส.ค.	60	-	19	ส.ค.	60 47,888	บาท 45,888	บาท 43,888	บาท 6,000	บาท

26	ส.ค.	60	-	2	ก.ย.	60 47,888	บาท 45,888	บาท 43,888	บาท 6,000	บาท

9	ก.ย.	60	-	16	ก.ย.	60 47,888	บาท 45,888	บาท 43,888	บาท 6,000	บาท

23	ก.ย.	60	-	30	ก.ย.	60 47,888	บาท 45,888	บาท 43,888	บาท 6,000	บาท



22:00	น.	คณะผูเดินทางพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชั้น	4
แถว	Q	เคานเตอร	14-20	สายการบินอียิปต	ซึ่งมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความ
สะดวกดานสัมภาระแกทาน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50	น.	ออกเดินทางโดย	สายการบิน	อียิปต	แอร	เทีย่วบินที	่MS	961

05.50	น.	ถึง	สนามบินนานาชาติกรุงไคโร	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระในการเดินทาง
เรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองไคโร	(เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	4	ชัว่โมง)	เขาโรงแรมเพื่อรับประทาน

อาหาร
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
หลังจากน้ันนําคณะเดินทางไป	เมืองเมมฟิส	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเกาแกแหงแรกในยุคอียิปตโบราณกวา	5,000

ปี	เป็นเมืองที่ไดรับการบันทึกในประวัติศาสตรวามีความสําคัญในการรวมอียิปตบน	และอียิปตลาง	ใหเป็นหน่ึง
เดียวโดยกษตัริยเมนา	ปฐมกษตัริยแหงราชวงศที่	1	ที่น่ี
ทานจะไดชม	รูปแกะสลักขนาดยักษ	ดวยหินอลาบาสเตอรของ	ฟาโรหรามเสสที่	2	ฝีมือการแกะสลักเป็น

เยี่ยม	ระหวางทางทานจะไดเห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณและรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยูในระดับ
พื้นดิน	และตนอินทผาลัมขึน้สวยงามเป็นทิวแถว
นําทานเดินทางตอไปยังเมืองโบราณที่ใกลกันอีกเมืองคือ	ซัคคารา	เพื่อชม	ปีรามิดขัน้บันได	เป็นสิ่ง

กอสรางขนาดใหญ	ใชเป็นสถานที่ฝังพระศพของ	กษตัริยซอเซอร	และเป็นตนแบบของปีรามิดในยุคตอมา	ทาน
จะไดทราบเรื่องของปีรามิดตั้งแตผูสรางไปจนถึงวิธีการสราง	การตัดหินและอื่นๆ	อีกนานับประการที่นาพิศวง
ชวนใหคนหา
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําคณะเดินทางสู	เมืองกีซา	เพื่อเขาชม	“มหาปีรามิด”	หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก	ซึ่งองคฟาโรหแหง

อียิปตโบราณสรางขึน้เพื่อฝังพระศพของพระองคเอง	นับเป็นสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญและเกาแกที่สุดของโลก	ใช
เวลากอสรางทั้งสิ้น	30	ปี	สรางจากแทงหินขนาดใหญมาก	หินแตละกอนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก	แมแต
กระดาษก็สอดไมผาน
นําทานชม	“สฟิงซ”	ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ	มีสวนหัวเป็นพระพักตรของฟาโรหและลําตัวเป็นสิงโต

ทานอาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศนรอบๆโดยมีหมูปีรามิดเป็นฉากหลัง
อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย	(หรือเขาไปชมภายในตัวปีระมิดซึ่งเช่ือวาเป็นที่ฝังพระศพขององคฟาโรหผูสราง

ปีระมิดนั้น	ภายในสรางเป็นหองโถงใหญ	มีทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไปดูได	คาเขาชมไมไดรวมอยูในคา
บริการทัวร	และตองไปเขาคิวซื้อบัตรเอง	เน่ืองจากในแตละวันจะมีผูเขาชมไดไมเกินวันละ	300	คนเทานั้น)
นําทานแวะชม	ศูนยกลางการทํา	“กระดาษปาปีรุส”	ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทําจากตนกก



(PAPYRUS)	ใชบันทึกขอความสรรเสริญเทพเจาและเหตุการณในสมัยอียิปตโบราณ
นําทานแวะชม	โรงงานผลิตหัวน้ําหอม	PERFUME	FACTORY	ซึ่งกลาวกันวาการทําน้ําหอมแบบน้ีสืบทอด

มาตั้งแตสมัย	พระนางคลีโอพัตรา	และยังเป็นศูนยกลาง	แหลงผลิดหัวน้ําหอมขนาดใหญใหกับยี่หอแบรนดเน
มดัง	ๆหลายยี่หออีกดวย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารทองถิน่
นําทานเขาสูทีพ่ัก	Sofitel	Le	Sphnix	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ตั้งอยูที่กรุงไคโร	ประเทศอียิปต	หางจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือประมาณ	15	กิโลเมตร	เป็นประตูสําคัญในการเขาออกอียิปต	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของอียิปตแอร

ไคโร	(Cairo)	เป็นเมืองหลวงของประเทศอียิปต	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําไนล	ไคโรมี
ประชากรประมาณ	15.2	ลานคน	ซึ่งเป็นเมืองที่ประชากรมากที่สุดในทวีป
แอฟริกา	และเป็นหน่ึงในเมืองที่มีประชากรหนาแนนแหงหน่ึงในโลก

เมมฟิส	ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของรัฐเทนเนสซี	และเชลบีเคานตี	เมมฟิส
ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ํามิสซิสซิปปี	มีประชากรโดยประมาณที่	669,651	ถือเป็นเมือง
ที่ใหญที่สุดในรัฐเทนเนสซี	และเป็นเมืองที่ใหญที่สุดเป็นอันดับ	19	ของ
สหรัฐอเมริกา

เมืองซัคคารา	[Saqqara	or	Sakkara]	เต็มไปดวยปิรามิด	สุสานของเฟาโรห
ชนชั้นสูง	และเหลาเสนาบดี	ในยุคอาณาจักรเกา	แตที่โดดเดนเป็นแมเหล็ก
ดึงดูดผูคนใหไปเยือน

ปิรามิดขั้นบันได	(Step	Pyramid)	องฟาโรหโซเซอร	(Djoser	or	Zoser)	ซึ่งเป็น
ปิรามิดแหงแรกเป็นตนแบบ	ของปิรามามิดทรงสามเหลี่ยม	[True	Pyramid]
ดังเชนมหาปิรามิดแหงกีซาที่โดงดัง

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



กีซา	(Giza)	เป็นเมืองใหญเป็นอันดับ	3	ของประเทศอียิปต	ตั้งอยูฝ่ังตะวันตก
ของแมน้ําไนล	อยูหางจากศูนยกลางของไคโรไปทางตะวันตกเฉียงใต	ราว	20
กิโลเมตร	กีซาเป็นเมืองหลวงของเขตผูวาการกีซา	เมืองมีประชากร
2,681,863	คนจากการสํารวจประชากรใน	ค.ศ.	2006	เป็นชานเมืองที่มี
ประชากรมากที่สุดอันดับ	2	ของโลก	กีซาเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง	เป็นที่ตั้งของ
ที่ราบสูงกีซา	ที่ตั้งของอนุสรณโบราณ	อยางเชน	เกรตสฟิงซและพีระมิด	3
แหงที่สรางในสมัยราชวงศที่	4	ของอียิปต

1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ	สรางขึน้เพื่อเป็นที่ฝังพระศพของ
กษตัริยอียิปตโบราณ	ชาวอียิปตในสมัยน้ันเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย	ดังน้ัน
จึงตองแนใจวากษตัริยของพวกเขาจะทรงมีทุกสิ่งทุกอยางที่จําเป็นสําหรับโลก
หนา	พวกเขาไดฝังทรัพยสินและสิ่งของสวนพระองคไปพรอมกัน	สิ่งที่นัก
โบราณคดีคนพบเป็นจํานวนมากในหองเก็บสมบัติของปิรามิดไดแกเพชร
พลอย	อาหาร	เครื่องเรือน	เครื่องดนตรี	และอุปกรลาสัตว

สฟิงซอียิปต	(Sphinx)	สฟิงซเป็นการผสมกันระหวางมนุษยกับสิงโต	สวนหัวที่
เหมือนมนุษยน้ัน	มีสัญลักษณของฟาโรหอียิปตแสดงไวคือมีเคราที่คาง	ตรง
หนาผากมีงูแผแมเบี้ยและมีเครื่องประดับ	รัดเกลาแบบกษตัริย	หนาที่ของ
สฟิงซสฟิงซเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของกษตัริย	หรือเป็นสัตวที่มีชาญฉลาด
และมีพลังเพื่อปกปองพระศพและทรัพยสมบัติภายในพีรามิด

กระดาษปาปิรุส	(papyrus	egypt)	กระดาษแผนแรกของโลกผลิตโดยชาว
อียิปตโบราณ	ตนกําเนิดและวัตถุประสงคคอนขางศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นที่เคารพ
บูชา	เป็นการบันทึกจารึกบทสวด	คําสรรเสริญเทพเจาและคําสาบานที่ถูกบันจุ
ไวในพีระมิดของชาวอียิปต	ในยุคของฟาโรหและสันณิฐานวาจะราวๆประมาณ
3,000	ปีที่ผาน	คําวา	Papyrus	นาจะเป็นการทับศัพทกับภาษาโปรตุเกส	ที่วา
Paper	น่ันเอง	กระดาษปาปิรุสน้ีถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญ
อยางหน่ึงของชาวอียิปตโบราณที่ได	เลาเรื่องราวในอดีตไดอยางดี	ปาปิรุสได
ถูกนํามาใชประโยชนอยางกวางขวาง	เชน	นํามาเป็นเชื้อเพลิง	บาน	ตอเรือ
สานตะกรา	ตลอดจนตัดเย็บเสื้อผาสวมใส

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารทองถิ่น
	พักที่	Sofitel	Le	Sphnix	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

ชวงเชา-ชวงคํ่า
05.00	น.	บริการอาหารเชา	แบบกลอง	โดยทางโรงแรมจะเตรียมไวให
	ไดเวลาอันสมควร	นําทุกทานเดินทางไปยัง	สนามบิน	เพื่อเดินทางตอไปยัง	เมืองอาบูซิมเบล
08.15	น.	ออกเดินทางสู	เมืองอาบูซิมเบล	โดย	สายการบินอียิปตแอร	เที่ยวบินที่	MS	417

10.55	น.	ถึง	สนามบินเมืองอาบูซิมเบล
นําทุกทานชม	มหาวิหารอาบูซิมเบล	ซึ่งประกอบดวยวิหารใหญของ	ฟาโรหรามเสสที่	2	และวิหารของ	เน

เฟอรตารี	ซึ่งเป็นมเหสีที่รักของพระองค	วิหารอาบูซิมเบลงดงามยิ่งใหญและมีชื่อกองโลกเพราะเมื่อมีการสราง
เขื่อนขนาดยักษที่อัสวาน	ทําใหวิหาร	17	แหงจมอยูใตน้ํา	ภายในวิหารใหญมีหองบูชาและมีรูปสลัก	4	องคน่ังอยู
หน่ึงในน้ันคือ	ฟาโรหรามเสสที่	2	พรอมดวยเทพเจาตางๆ	อีก	3	องค	และทุกปีวันที่	22	ก.พ.	และวันที่	22	ต.ค.
ลําแสงแรกของพระอาทิตยจะสาดสองเขาไปตองรูปสลัก	ตรงกับวันขึน้ครองราชยของพระองค	แสดงใหเห็นถึง



ใชเวลาบิน	2.40	ชัว่โมง	โดยแวะจอดรับ-สง	คนทีเ่มืองอัสวาน	คณะยังไมลงนะครับ	เพราะเราลงที่
เมือง	อาบูซิมเบล

ความเจริญทางวิทยาการทางการคํานวณของชาวอียิปตโบราณ
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสู	สนามบิน
13.15	น.	นําทานเหินฟาสู	อัสวาน	โดยเทีย่วบินที	่MS	420	(ใชเวลาบินประมาณ	45	นาที)
14.00	น.	ถึง	เมืองอัสวาน	จากน้ันเดินทางตอไปยัง	เรือสําราญที่พักซึ่งเป็นเรือสําราญขนาดใหญลองไปตาม

แมน้ําไนล	
บริการอาหารกลางวันบนเรือ	หลังจากนัน้อิสระตามอัธยาศัยบนเรือสําราญ
บริการอาหารคํ่าบนเรือ	(	บุฟเฟต	)	และ	พักคางคืนบนเรือ	ระดับ	5	ดาว

	บริการอาหารเชา	แบบกลอง	โดยทางโรงแรมจะเตรียมไวให

มหาวิหารอาบูซิมเบล	(ABU	SIMBEL)	ประกอบดวยวิหารของฟาโรหรามเซส
ที่	2	และวิหารของพระนางเนเฟอรตารี	ซึ่งเป็นมเหสีที่รักของพระองค	วิหา
รอาบูซิมเบลน้ีงดงามและยิ่งใหญและมีชื่อเสียงกองโลก	เพราะเมื่อมีการสราง
เขื่อนขนาดยักษที่อัสวาน	จะทําใหวิหาร	17	แหง	จมลงอยูใตน้ํา	องคการยูเนส
โก	ตองมาชวยยกยายใหพนน้ํา	วิหารอาบูซิมเบลแหงน้ีก็ถูกยกสูงจากพื้นดิน
65	เมตร	ซึ่งเป็นงานที่ยากมาก	ใชเวลาทั้งสิ้น	4	ปี	เสียคาใชจายทั้งสิ้น	40	ลาน
เหรียญสหรัฐ

	บริการอาหารกลางวันบนเรือ	หลังจากน้ันอิสระตามอัธยาศัยบนเรือสําราญ

	บริการอาหารคํ่าบนเรือ	(	บุฟเฟต	)
	พักคางคืนบนเรือ	ระดับ	5	ดาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชาบนเรือ
นําทานไปชม	เขื่อนยักษอัสวาน	หรืออีกชื่อหน่ึงเรียกวา	High	Dam	ที่สรางขึน้ในปี	คศ	1960	เพื่อ	ชวยใหมีน้ํา

หลอเลี้ยงไรนาตลอดปี	อีกทั้งยังใชพลังน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟาเพื่อใหเพียงพอกับความตองการของคนทั้ง
ประเทศ	และเพื่อปองกันน้ําไหลทวมจากแมน้ําไนลเวลาฝนตกหนัก	ซึ่งเขื่อนน้ีมีความยาว	36,000	เมตร	ซึ่งนัก
ทองเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการสรางเขื่อนสรางแมน้ําไนล	คือ	ทะเลสาบนัสเซอร	(	Nasser	)
มีความลึก	80	เมตรและกวาง	10	เมตร
นําทานชม	เสาหินโอเบลิสก	แกะสลักจากหนาผาซึ่งยังไมแลวเสร็จ	(The	Unfinished	Obelisk)	เป็นแทงหิน

มหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแลว	แตมีรอยราวจึงทิ้งคางไวเชนน้ัน	แทงหินน้ีเป็นของพระนางฮัทเชปซุท	หากไมแตก
ราวจะเป็นเสาโอเบลิสกที่สูง	41	เมตร	หนัก	1,200	ตัน	เสาโอเบลิสกน้ีเป็นอนุสาวรียชนิดหน่ึงของอียิปตโบราณ
สรางเพื่อบูชาแดเทพ	อามุน-รา	หรือ	สุริยะเทพ
บริการอาหารกลางวันบนเรือ	ลองเรือชมวิวทิวทัศนอันงดงามหนาเมืองอัสวาน	ลองไปตามแมน้ําไนล



ชวงบาย-ชวงคํ่า
นําทาน	ลองเรือเรือใบโบราณ	เรือเฟลุคกะ	(	Felucca)

นําทานผานชม	สวนพฤกสศาสตร	(Botanical	Gardens)	เป็นที่ศูนยรวมพันธไมนานาชนิด,	สุสานอากา
ขาน,	วิวชีวิตความเป็นอยูของชาวเมืองอัสวานสองขางทาง	ฯลฯ
บริการอาหารคํ่าบนเรือและพักคางคืนบนเรือ	ระดับ	5	ดาว	ซึ่งมีสถานบันเทิงตางๆไวใหทุกทานได

เพลิดเพลิน	อาทิเชน	ไนทคลับ,	สระวายน้ํา,	รานขายของที่ระลึก	ฯลฯ

	บริการอาหารเชาบนเรือ

เขื่อนอัสวาน	เป็นเขื่อนขนาดใหญของประเทศอียิปต	สรางโดยการสนับสนุน
ของสหภาพโซเวียต	เป็นเขื่อนขนาดใหญอันดับ	2	ของโลก

เสาหินโอเบลิสก	(Unfinished	Obelisk)	แกะสลักจากหนาผาซึ่งยังไมแลวเสร็จ
เป็นแทงหินมหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแลว	แตมีรอยราวจึงทิ้งคางไวเชนน้ัน	แทง
หินน้ีเป็นของพระนางฮัทเชปซุท	หากไมแตกราวจะเป็นเสาโอเบลิสกที่สูง	41
เมตร	หนัก	1,200	ตัน	เสาโอเบลิสกน้ีเป็นอนุสาวรียชนิดหน่ึงของอียิปตโบราณ
สรางเพื่อบูชาแดเทพ	อามุน-รา	หรือ	สุริยะเทพ

	บริการอาหารกลางวันบนเรือ

เรือเฟลุคกะ	(Felucca)	เรือใบเสาเดี่ยว	สไตลอียิปตโบราณ	ลองเรือชมวิว
ทิวทัศนอันงดงามหนาเมืองอัสวานรอบเกาะชาง

	บริการอาหารคํ่าบนเรือ
	พักคางคืนบนเรือ	ระดับ	5	ดาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ขณะ	เรือลองไป	คอมออมโบ	(Kom	Ombo)	ชุมชนที่ตั้งอยูติดริมแมน้ําไนล	บานเรือน

สวนใหญสูงเพียง	1	หรือ	2	ชั้น	ระหวางทางผานแหลงเพาะปลูกที่สําคัญริมแมน้ําไนล	เรือเทียบทาหนาวิหารคอม
ออมโบ
นําทานชม	วิหารคอม-ออม-โบ	ตั้งอยูบนเนินเขาเล็กๆ	ที่ลํ้ าออกมาถึงแมน้ําไนล	สามารถเห็นวิวของแมน้ํา

ไนลอันงดงาม	เป็นวิหารของเทพเจาสององค	คือ	เทพโซเบค	(Sobek)	เทพเจาแหงความอุดมสมบูรณ	มีรูปราง
เป็นมนุษยแตเศียรเป็นจระเข	และ	เทพเจาฮาโรเอริส	(Haroeris)	เทพเจาแหงการแพทยอียิปตโบราณ	วิหารน้ี
สรางบนเนินเขาริมฝ่ังแมน้ําไนล	เป็นบริเวณที่มีจระเขชุกชุมในสมัยโบราณ	วัดน้ีจึงบูชาเทพโซเบก	ซึ่งมีหัวเป็น
จระเขและมีจระเขมัมมี่เก็บรักษาไว
นําทานชม	ภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา	ซึ่งเป็นรูปแบบของเครื่องแตงกายในการทําภาพยนตร	และ

ภาพแกะสลักที่สําคัญ	คือ	ภาพแกะสลักการแพทยแผนโบราณ	โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต



โบราณ	และปฏิทินโบราณ	มีรานคามากมายตั้งอยูตลอดแนวทาเรือ	ขายเสื้อผาและสินคาพื้นเมือง
บริการอาหารกลางวันบนเรือ	ขณะเรือลองตอไป	เมืองเอ็ดฟู

ชวงบาย
เรือเทียบทานําทาน	นัง่รถเทียมมาไปชม	วิหารเอ็ดฟู	ซึ่งไดรับการยกยองวา	เป็นวิหารอียิปตโบราณที่ยัง

คงสภาพสมบูรณที่สุด	ตั้งอยูศูนยกลางของบริเวณที่อยูอาศัย	สรางขึน้เพื่อบูชา	เทพเจาฮอรัส	(Horus)	มีเศียร
เป็นเหน่ียว	เป็นเทพเจาแหงความดีและฉลาดรอบรู	มองไดไกลเหมือนตาเหยี่ยว	อดีตวิหารถูกปกคลุมดวยทราย
เกือบถึงยอดตัวเสาและหัวเสาเป็นเวลานาน	ปี	ค.ศ.	1860	มีการขนทราย	ปรากฏวาตัววิหารยังแข็งแรง	แนน
หนา	ขนาดของวิหารยาว	137	เมตร	มีเสาใหญแบบไพรอนที่วัดได	79	เมตรตรงดานหนาและสูง	36	ม.	วิหารน้ีมี
ขนาดใหญและสวยงาม
สมควรแกเวลาเดินทาง	กลับเรือ	(กรุณาทิปคนขับรถมาทานละ	US$	1)	เรือลองผานสันดอนที่เอ็ดนา

ระดับน้ําตางกันประมาณ	6	เมตร
อิสระทานสามารถชมการเปิดประตูน้ําและการถายระดับน้ําได	บนชั้นดาดฟาของเรือ
นําทานชม	วิหารลักซอร	(The	Temple	of	Luxor)	ซึ่งสรางถวายแกเทพอมอน-รา	กษตัริยแหงเทพ	เชนกัน

วิหารแหงน้ีไดรับการบูรณะในปี	ค.ศ.	1883	ภายในบริเวณวิหารประกอบดวยซุมประตูขนาดใหญและรูปสลักหิน
แกรนิตขนาด	มหึมา	สลักเป็นรูปฟาโรหรามเซสที่	2	และมหาราชินีเนเฟอตารี
นําทานชม	เสาโอบิลิสก	เสาหินแกรนิตขนาดใหญซึ่งแกะสลักดวยอักษรอียิปตโบราณ(เฮโรกริฟฟิค)	เพื่อ

สรรเสริญเทพเจาอมอนรา	ซึ่งทานอาจจะไดเห็นเสาเชนน้ีอีกที่	ปลาซ	เดอ	ลา	ทริออง	(Place	de	la	Triamph)
เมืองปารีส	ประเทศฝรั่งเศส
นําทานชมดานหนาวิหารจะมี	ถนนสฟิงซหนาแพะ(Sphinx	Avenue)	ยาว	3	กิโลเมตรใชเป็นทางเชื่อม

ระหวางวิหารลักซอรกับวิหารคารนัค

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่าบนเรือ	หลังอาหารชมการแสดง	(ขึ้นอยูกับรายการของเรือ)

คางคืนบนเรือ	เรือจอดทีลุ่กซอร	เดิมชื่อธีบส	เดิมเป็นเมืองหลวงเกา	ปกครองโดยราชวงศที่	18	และ	19
หางจากกรุงไคโร	675	กม.ตั้งอยูสองฝ่ังแมน้ําไนล	พื้นที่สวนใหญเป็นที่แหงแลง	เป็นเมืองที่เต็มไปดวยโบราณ
สถาน	มีประวัติมากวา	3,000	ปี

	บริการอาหารเชา

วิหารคอมออมโบ	(TEMPLE	OF	KOMOMBO)	สรางเพื่อถวายแดเทพเจา	2
องค	คือเทพโซเบ็ก	เทพแหงความอุดมสมบูรณหรือเทพผูสรางโลก	รักษาโรค
ภัยไขเจ็บได	ซึ่งมีเศียรเป็นจระเข	และเทพฮอรัส	(HORUS)	มีเศียรเป็นเหยี่ยว
เป็นเทพเจาแหงความดีและฉลาดรอบรู	ซึ่งไดรับการนับถืออยางมากจากชาว
อียิปตโบราณ	ที่ผนังของวิหารคอมออมโบ	ยังปรากฏภาพสลักเครื่องมือ
อุปกรณทางการแพทยปรากฎใหเห็นอยู	นอกจากน้ียังมีเครื่องวัดระดับน้ํา	ซึ่ง
เรียกวา	ไนลโลมิเตอร	ที่เป็นตัวชวยประเมินการบอกปริมาณผลผลิตในแตละ
ปี	และทําใหทางการสามารถกําหนดระดับภาษีที่ตองเก็บจากประชาชนได

	บริการอาหารกลางวันบนเรือ

วิหารเอ็ดฟู	(TEMPLE	OF	EDFU	OR	TEMPLE	OF	HORUS)	ไดรับการ
ยกยองวาเป็นวิหารอียิปตโบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณที่สุด	เป็นวิหารขนาด
ใหญที่สวยงาม	สรางขึน้เพื่อบูชา	เทพฮอรัส	(HORUS)	มีเศียรเป็นเหยี่ยว	เป็น
เทพเจาแหงความดีและฉลาดรอบรู	มองไดไกลเหมือนเหยี่ยว	ขนาดของวิหาร
น้ี	มีความกวางบริเวณซุมถึง	79	เมตร	และมีความยาวถึง	137	เมตร	มีหลัก
ฐานแกะสลักไววา	เริ่มกอสรางเมื่อวันที่	23	สิงหาคม	ปี	237	กอนคริสตศักราช



***(กรุณาทิปคนขับรถมาทานละ	US$	1)

วิหารลักซอร	(Luxor	Temple)	สรางโดยฟาโรหอเมโนฟิสที่3	พระองคทรงสราง
วิหารแหงน้ีพรอมกับการบูรณะตอเติมวิหารคารนักไปดวย	หากนับวิหารถึง
ปัจจุบันจะมีอายุรวม	3,400	ปี	วิหารไดรับการปฏิสังขรณสานตอจากฟาโรห
องคตอมาหลายพระองค	แตที่เดนที่สุดจนวิหารแหงน้ีดูสมบูรณแบบสวยงาม
น้ันเป็นฝีมือของฟาโรหรามเสสที่	2	ที่น่ีเปรียบเหมือนบานหลังที่สองเพื่อการ
พักผอนของเทพอะมอนราและครอบครัวคือเทวีมัตและเทพคอนสหรือคอนชู

สฟิงซอียิปต	(Sphinx)	สฟิงซเป็นการผสมกันระหวางมนุษยกับสิงโต	สวนหัวที่
เหมือนมนุษยน้ัน	มีสัญลักษณของฟาโรหอียิปตแสดงไวคือมีเคราที่คาง	ตรง
หนาผากมีงูแผแมเบี้ยและมีเครื่องประดับ	รัดเกลาแบบกษตัริย	หนาที่ของ
สฟิงซสฟิงซเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของกษตัริย	หรือเป็นสัตวที่มีชาญฉลาด
และมีพลังเพื่อปกปองพระศพและทรัพยสมบัติภายในพีรามิด

	บริการอาหารคํ่าบนเรือ
	คางคืนบนเรือ	เรือจอดที่ลุกซอร	

ชวงเชา	
บริการอาหารเชาบนเรือ	พรอมกับเช็คเอาท	(เป็นธรรมเนียมที่จะตองใหทิปแกพนักงานบนเรือทานละ	2

USD	ตอวัน)
นําทานเดินทางขามไปฝ่ังตะวันตกของ	แมน้ําไนล	(West	Bank)	หรือ	นครธีบสในสมัยอียิปตโบราณ

อดีตเชื่อวาเป็นที่อยูของคนตาย	หรือ	นครของผูวายชนม	(Necropolis	of	Thebes)	เต็มไปดวยกลุมโบราณสถาน
ที่มีประวัตินาพิศวง	ปัจจุบันเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ใหญที่สุดของประเทศ
นําทานชม	หุบผากษตัริย	(Valley	of	the	Kings)	เป็นที่ฝังพระศพของฟาโรห	63	พระองค	ตั้งอยูที่เทือกเขาที

บัน	ทานสามารถเลือกเขาชมไดเพียง	3	สุสาน	ดานหนาทางเขาสุสานฟาโรหบนยอดเขาน้ันดูคลายปลายแหลม
ยอดปิรามิด	เป็นการเลือกหวงซุยในการฝ่ังศพ	ใหคลายวาฝังอยูใตปิรามิด	สุสานเหลาน้ีเป็นสุสานที่ถูกเลือกให
เป็นสุสานที่เก็บ	มัมมี่และสมบัติของกษตัริยถึง	63	สุสาน	แตละสุสานมีขนาดใหญเล็กตางกัน	ขึน้อยูกับระยะ
เวลาครองราชย	สุสานเริ่มสรางเมื่อฟาโรหครองราชย	และปิดเมื่อฟาโรหสิ้นพระชนม	ภายในหลุมมีจิตรกรรมที่
งดงามสีสดใสราวกับเพิ่งวาดเสร็จไมนานน้ี	***(ไมรวมคาเขาสุสานของฟาโรหตุตันคามอน	ทานละ	100
อิยิปปอนด	ถาตองการชมกรุณาติดตอไกด)
นําทานชม	วิหารฮัคเชฟซุต	(Temple	of	QueeHatshepsut)	ออกแบบโดยสถาปนิก	ชื่อ	“เซเนมุท”	กวา

3,500	ปีมาแลวเป็นที่ประดิษฐานพระศพของ	ฟาโรหหญิงฮัตเชพซุต	รูจักในนาม	“ราชินีหนวด”	ฟาโรหหญิงองค
เดียวในประวัติศาสตรอียิปต	ที่รุงเรืองมากในสมัยของพระองค
นําทานชม	อนุสาวรียแหงเมมนอน	(Colossi	of	Memnon)	หรือสุสานของฟาโรหอาเมนโฮเทปที่	3	อดีต

เคยใชเป็นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่	3	ประมาณ	2,000	กวาปีกอน	เกิดเหตุแผนดินไหวอยาง
รุนแรง	ทําใหตัววิหารพังลงมา	เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ	2	รูป	สูง	20	เมตร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารทองถิน่

ชวงบาย-ชวงคํ่า
นําทานชม	มหาวิหารคารนัค	(The	Temple	of	Karnak)	เป็นวิหารที่ใหญที่สุดในโลก	ตัววิหารหลังเดียวมี

เน้ือที่ถึง	60	เอเคอร	ซึ่งใหญพอที่จะนําโบสถขนาดใหญของยุโรปไปวางไดถึง	10	หลัง	มหาวิหารแหงน้ีเริ่ม
กอสรางในสมัยฟาโรหทุตโมซิสที่	1	เพื่อถวายแดเทพอมอน-รา	เมื่อกวา	3,600	ปี	มาแลว	หลังจากน้ัน	ฟาโรห
องคตางๆ	ก็เริ่มสรางเพิ่มเติม	ทําใหวิหารมีขนาดใหญขึน้อยางมาก	แตเห็นความยิ่งใหญของวิหารแลว	ขอใหทุก
ทานลองจินตนาการดูวาชาวอียิปตโบราณใชวิธีใดในการขนยายเสา	และหิน	พรอมทั้งการแกะสลักลวดลาย	ซึ่ง
เมื่อทานเห็นความสูงแลวก็จะยิ่งทําใหนึกไมออกก็เป็นได	วาเขาใชวิธีทําอยางไร



นําทุกทานเดินทางสู	สนามบินลักซอร	เพื่อเดินทางกลับเมืองไคโร
18.20	น.	เหินฟาสู	กรุงไคโร	โดยเทีย่วบินที	่MS	360	(ใชเวลาบินประมาณ	50	นาที)
19.30	น.	ถึง	สนามบินเมืองกรุงไคโร	หลังจากรับสัมภาระในการเดินทางเรียบรอยแลว
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารทองถิน่
นําทานเขาสูทีพ่ัก	Sofitel	Le	Sphnix	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

	บริการอาหารเชาบนเรือ

หุบเขากษตัริย	(The	Valley	of	the	Kings)	เป็นหุบเขาแหงสุสานที่ฝังหลุมศพ
ของกษตัริยและราชวงศในราชอาณาจักรใหม	(ตั้งแตราชวงศที่	18	ถึง	20	ของ
อียิปตโบราณ)	ตั้งอยูบนฝ่ังตะวันตกของแมน้ําไนล	ฝ่ังตรงขามกับเมืองธีปส
หรือเมืองลักซอรในปัจจุบัน	หุบเขากษตัริย	โดงดังมาจากการคนพบสุสานของ
ฟาโรหตุตันคามุน	(ที่เป็นที่เลื่องลือดานคําสาปฟาโรห)	และยังถือเป็นหน่ึงใน
สถานที่โบราณคดีที่โดงดังที่สุดในโลก	ในปี	ค.ศ.	1979	ถูกยกใหเป็นมรดกโลก
อีกดวย

วิหารฮัคเชฟซุต	(Temple	of	QueeHatshepsut)	ออกแบบโดยสถาปนิก	ชื่อ	“เซ
เนมุท”	กวา	3,500	ปีมาแลวเป็นที่ประดิษฐานพระศพของ	ฟาโรหหญิง
ฮัตเชพซุต	รูจักในนาม	“ราชินีหนวด”	ฟาโรหหญิงองคเดียวในประวัติศาสตร
อียิปต	ที่รุงเรืองมากในสมัยของพระองค

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารทองถิ่น

มหาวิหารคารนัค	(Great	Temple	of	Karnak)	มหาวิหารที่ใหญที่สุดและ
สวยงามที่สุดของอียิปต	ตั้งอยูหางจากตัวเมืองลักซอร	3	กิโลเมตร	สรางขึน้
เพื่อถวายแดเทพเจาอะมอนรา	(สุริยะเทพ)	และเพื่อเป็นสถานที่จัดพิธีกรรม
เกี่ยวกับความเชื่อของอียิปตโบราณ	คารนักเป็นชื่อหมูบานของเทพอะมอน
เป็นเมืองหลวงแหงอาณาจักรไอยคุปตมาตั้งแตราชวงศที่	11	จนถึงราชวงศที่
21	รวมเวลานับ	1,000	ปี



ไมรวมคาเขาสุสานของฟาโรหตุตันคามอน	ทานละ	100	อิยิปปอนด	ถาตองการชมกรุณาติดตอ
ไกด

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารทองถิ่น
		พักที่	Sofitel	Le	Sphnix	Hotel	หรือเทียบเทาระดับ	5	ดาว

ตั้งอยูที่กรุงไคโร	ประเทศอียิปต	หางจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือประมาณ	15	กิโลเมตร	เป็นประตูสําคัญในการเขาออกอียิปต	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของอียิปตแอร

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	หลังจากน้ันเช็คเอาท
นําคณะเดินทางเขาชม	พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต	อันเลื่องชื่อของโลกเป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุ

โบราณมากมายที่สุดในโลกแหงหน่ึง
นําทานชม	โลงศพทองคําแทพรอมหนากากทองคําของฟาโรหตุตันคาเมนและสมบัติสวนตัวอีกมากมาย

ของพระองค	อาทิ	เตียงบรรทม	รถศึกและเกาอี้บรรลังกทองคําซึ่งภาพบนพนักเกาอี้โรแมนติกมาก	เป็นภาพของ
ฟาโรหตุตันคาเมนน่ังอยูบนเกาอี้และมเหสีของพระองคกําลังทาน้ํามันหอมให	ทั้งคูใสรองเทาแตะคนละขางอัน
แสดงถึงความรักอันลึกซึง้	นอกจากน้ีทานยังจะไดชมสมบัติอันลํ้าคาอื่นๆ	อีกจํานวนมาก	เชน	แหวน	สรอยขอมือ
สรอยคอ	ฝีมือประณีต	สิ่งของทั้งหมดลวนมีอายุเกาแกกวา	3,300	ปี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตคารทองถิน่

ชวงบาย	
นําทุกทานขึน้ชม	ปอมปราการ	(Citadel)	ซึ่งถูกสรางขึน้โดย	ผูนําซาลาดินในปี	ค.ศ.1176และเสร็จในปี	ค.ศ.

1182	เพื่อใชในการตอสูในสงครามครูเสด	ซึ่งภายในสามารถชมที่พักและที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยน้ัน
นําทานชม	สุเหราแหงโมฮัมเม็ดอาลี	ซึ่งเริ่มสรางในปี	ค.ศ.	1830	และเสร็จในปี	ค.ศ.1857	ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวกรีกตามแบบอยางออตโตมันหรือตุรกีในปัจจุบัน	ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหราซึ่งเป็นของขวัญ
ในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรียปลายแหลมโอบิลิสกของรามเสสที่	2	เพื่อเป็นการสรางสัมพันธไมตรีอันดี
ระหวางอียิปตและฝรั่งเศส	พรอมทั้งจะไดชมวิวเมืองไคโรจากมุมสูงอิสระเลือกซื้อสิ้นคาพื้นเมืองมากมายที่
นําทานชอปป้ิง	“ตลาดขานเอลคาลีลี”	ตลาดสําคัญทางการคาขายของพื้นเมืองและแหลงสินคาที่ระลึกที่

ใหญที่สุดในกรุงไคโร	ทานสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ	มากมาย	ไมวาจะเป็นขวดน้ําหอมที่ทําดวยมือ
สินคาตางๆ	เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ	พรม	และของที่ระลึกแบบพื้นเมือง

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	รานอาหารทองถิน่	/	หลังจากน้ัน	นําทานเดินทางสู	สนามบินไคโร
22.45	น.	นําทานเหินฟาสู	กลับประเทศไทย	โดย	เทีย่วบินที	่MS	960	(ใชเวลาบินประมาณ	9	ชัว่โมง)

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต	(	Egyptian	Museum)	นับวาเป็นพิพิธภัณฑของ
โลกที่เกาแกที่สุดมานานและมีชื่อเสียง...เพราะความหลากหลายของซากปรัก
หักพังของวัตถุโบราณที่ไดถูกคนพบจากที่ตางๆ	อยางมากมายในหลากหลาย
สมัยๆ	ที่ไดถูกสงทยอยเขามาเก็บ	รักษาเอาไวในพิพิธภัณฑแหงน้ี



***ชมมัมมีข่องฟาโรหรามเสสที	่2	และมันมีข่องกษตัริยทัง้	11	พระองค	คาเขาชมไมไดรวมอยูใน
รายการ	ประมาณ	100	อิยิปตปอนด***

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตคารทองถิ่น

เป็นพิพิธภัณฑของโลกที่่เกาแกที่สุดมานาน	มีชื่อเสียงเพราะความหลากหลาย
ของซากปรักหักพังของวัตถุโบราณ	ที่ไดถูกคนพบจากที่ตางๆมากมาย	ใน
หลายสมัย

สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี	(Mosque	of	Muhammad	Ali)	ใชเวลาในการสราง
นานกวา	18	ปี	นับเป็นสุเหราที่ใหญและสูงที่สุดในกรุงไคโร	ตัวอาคารสราง
จากหินอลาบาสเตอร	(Alabaster)	ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ
สูง	52	เมตร	เสนผาศูนยกลาง	21	เมตร	มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก	4	มุม	ตัว
อาคารสรางดวยหิน	อลาบาสต	ตกแตงดวยโคมไฟระยางดงามตามแบบศิลปะ
อิสลาม	หนาสุเหรามีหอนาฬิกา	ที่พระเจาหลุยสฟิลิปปแหงฝรั่งเศส	มอบให
รัฐบาลอียิปตเป็นของขวัญ	แลกเปลี่ยนกับเสาโอเบลิสต	ปัจจุบันตั้งอยูที่กรุง
ปารีส

ตลาดขาน	เอล	คาลิลี่	(Khan	El	Khalili	Bazaar)	ประเทศอียิปต	เป็นตลาดสไตล
อาหรับโบราณ	อายุรวม	600	ปี	ที่ใหความรูสึกเหมือนหลุดเขาไปอยูในฉาก
หน่ึงในหนังอาหรับยอนยุค	ที่น่ีมีสินคามากมายหลากหลายชนิด	ไมวาจะเป็น
ครื่องเทศ,	เครื่องเงิน,	รานทอง,	เสื้อผา	รวมถึงรานกาแฟ	ฟิชาวี	คอฟฟ่ีเฮา	(El
Fishawy)อายุรวม	200	ปีที่เปิดขายตลอด24	ชม	ตลาดแหงน้ีเป็นอีกสถานที่
หน่ึงนะคะที่ไมควรพลาดเมื่อไปเยือนประเทศอียิปต

	บริการอาหารคํ่า	ณ	รานอาหารทองถิ่น

ตั้งอยูที่กรุงไคโร	ประเทศอียิปต	หางจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือประมาณ	15	กิโลเมตร	เป็นประตูสําคัญในการเขาออกอียิปต	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของอียิปตแอร

12.35	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประเทศไทย	โดยสวัสดิภาพ	และ	ความประทับใจมิรูลืม



เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	15	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	15	ทาน
ซึ่งในกรณีน้ีทาง	บริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
3.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติ	และอื่น	ๆ	ที่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯ	หรือ	คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึน้ทางตรง	หรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย	การถูกทําราย	การ
สูญหาย	ความลาชา	หรือ	อุบัติเหตุตาง	ๆ
4.	ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน	ณ	ปัจจุบัน	หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้	ตามอัตราคาน้ํา

มัน	หรือ	คาเงินแลกเปลี่ยน	ทางบริษทั	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตัว๋	ตามสถานการณดังกลาว
5.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือ	ถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
6.	หากลูกคาทานใด	ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ	ลูกคาตองชําระคามัดจําที่	10,000	บาท	และคาวีซาตามที่

สถานฑูตฯ	เรียกเก็บ

1.	สํารองที่น่ังจาย	15,000	บาท/ทาน	(หลังการจองภายใน	3	วัน)	พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง
2.	ชําระยอดสวนทีเ่หลือ	กอนการเดินทางไมนอยกวา	20	วัน
3.	หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด	ทางบริษทัจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต

1.	คาตัว๋เครื่องบินโดยสารไป-กลับ	กรุงเทพ–ไคโร–อาบูซิมเบล–	อัสวาน//	ลุกซอร-ไคโร–กรุงเทพ	ชั้นประหยัดโดย
สายการบิน	อียิปตแอร
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหง
3.	คาที่พักหองละ	2	ทานในโรงแรมระดับ	5	ดาว	ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน	รวมทั้งสิ้น	2	คืน	และบน

เรือ	3	คืน
4.	คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
5.	คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6.	คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ
7.	คาวีซาประเทศอียิปต	(วีซากรุป)	ใชเวลาในการยื่นวีซากอนการเดินทาง	20	วัน	(สําหรับผูถือหนังสือเดินทาง

ไทย)
8.	คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรคนไทยมืออาชีพผูชํานาญเสนทาง
9.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน	2,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล	500,000	บาท	วงเงินคุมครองอาหาร

เป็นพิษ	(โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา	”อาหารเป็นพิษเทาน้ัน”)
(หมายเหตุ:	คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กทีม่ีอายุตํ่ากวา	6	เดือน	และ	ผูใหญอายุมากกวา	75	ปี	ทาง

บริษทัประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึง่หน่ึงของสัญญาฯ)

1.	คาจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาภาษีมูลคา	7%	และ	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
3.	คาขี่อูฐ,	คาเขามุดลงไปในปิรามิด,	คาเขาชมหองมัมมี่ฟาโรห	11	พระองค	ที่พิพิธภัณฑฯ	และรายการอื่นที่ไมได

ระบุไวในรายการ
4.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาอาหาร-เครื่องดื่ม	สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ,	มินิบารและ

ทีวีชองพิเศษ	ฯลฯ
5.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิน่	ทานละ	3	USD	/	ทาน	/	วัน	(คิดเป็น	6	วัน	เทากับ	18	USD)	

-	พนักงานขับรถ	ทานละ	2	USD	/	ทาน	/	วัน	(คิดเป็น	6	วัน	เทากับ	12	USD)	



-	คาทิปคาทิปหัวหนาทัวร	ทานละ	3	USD	/	ทาน	/	วัน	เทียบเทากับไกดทองถิน่	(คิดเป็น	8	วัน	เทากับ	24
usd)

กรณีจองนอยกวา	20	วันกอนการเดินทาง	ตองทําวีซาทีเ่มืองไทย	โดยมีคาใชจายเพิม่เติม	2000	บาท	/
ทาน	และตองใช	เอกสารประกอบการยื่นวีซา	รายละเอียดตามทายโปรแกรมทัวร

หมายเหตุเกีย่วกับการขอนุมัติวีซาประเทศอียิปตและขอตาง	ๆ
1.	ในการยื่นขอวีซา	เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแกทุกๆ	ทาน	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหครบตามทีร่ะบุ

พรอมสงมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซา	ไมนอยกวา	3	สัปดาหกอนการเดินทาง	หรือ	21	วัน	(ในกรณีที่
เอกสารของทานไมสมบูรณ	ทางสถานฑูตฯ	อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได	และทานจะตองเสียคา
ธรรมเนียมใหมเอง	หากตองการยื่นวีซาอีกครั้ง)
2.	ในการพิจารณาอนุมัติวีซา	จะอยูในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ	ซึ่งในบางกรณี	อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่ม

เติมจากที่ไดระบุไว	หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณในบางครั้ง	ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความไมสะดวกแกทานได
3.	อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ตามแตสถานการณ	และคุณสมบัติของลูกคาในแตละ

ราย	หากทานมีขอสงสัยใดๆ	โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดตลอดเวลา	ทางบริษทัฯ	จึงตองกราบขออภัยมา	ณ
ที่น้ี
4.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติ	และอื่น	ๆ	ที่นอกเหนือ

การ	ควบคุมของทางบริษทัฯ	หรือ	คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึน้ทางตรง	หรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย	การถูกทําราย	การ
สูญหายความลาชา	หรือ	อุบัติเหตุตาง	ๆ
5.	ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน	ณ	ปัจจุบัน	หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้	ตามอัตราคาน้ํา

มันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน	ทางบริษทั	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตัว๋	ตามสถานการณดังกลาว
6.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือ	ถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางและมีหนาทีเ่หลือไว

ประทับตราไมนอยกวา	2	หนา
**	กรณี	ถือหนังสือเดินทางตางชาติ	โปรดสอบถามขอมูลเพิม่เติม	**

1.	กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะยึดถือความปลอดภัยเป็น
หลัก
2.	กรณีเดินทางไมถึง	15	ทาน	ไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย
3.	กรณีเดินทาง	10	ทาน	และตองการหัวหนาทัวรจากเมืองไทย	จายเพิ่ม	ทานละ	4,000	บาท
4.	***เด็กทีอ่ายุ	เกิน	6	ขวบ	บังคับตองเสริมเตียงคะ***

5.	***ในกรณีทีผู่โดยสารอยูตางจังหวัด	หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร,	รถไฟ	หรือตัว๋เครื่องบิน
ภายในประเทศ	กรุณาแจงใหเจาหนาทีข่องบริษทัฯทราบทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ทุกประเภท	มิฉะนัน้
ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายทีเ่กิดขึ้นในกรณีทีท่ัวรมีการยกเลิกการเดินทาง	หรือ
เปลีย่นแปลงการเดินทาง***

1.		ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา	บริษทัฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	ณ	วันน้ัน	ที่ไมสามารถ	คืนเงินได	(ตัวอยาง
เชน	คาตัว๋เครื่องบิน,	คาวีซา,	คามัดจําหองพัก	เป็นตน)
2.		ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัจะทําเรื่องยื่น

เอกสารไปยังสายการบิน	โรงแรม	และในทุกๆการใหบริการ	เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง	ทั้งน้ี	อาจจะตองใชระยะเวลาใน
การดําเนินการ	ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมดหรือบางสวน	หรือไมไดเลย	เพราะขึน้อยูกับการ
พิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน	โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสําคัญ




