


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินไคโร	-	เขื่อนอัสวาน	-	ทะเลสาบนัสเซอร

พักที่		เมือง
อัสวาน
โรงแรม	5
ดาว	หรือ
เทียบเทา

3 เมืองอาบูซิมเบล	-	มหาวิหารรามเสสที่	2	-	วิหารฟิเลย	-	เสาหินโอเบลิสก
พักที่	เรือ
ระดับ	5	ดาว
หรือเทียบ
เทา

4 วิหารคอมออมโบ	-	วิหารเอ็ดฟู	-	ประตูน้ําอีสนาลอค	-	เมืองลุคซอร
พักที่	เรือ
ระดับ	5	ดาว
หรือเทียบ
เทา

5 เมืองลุคซอร	-	เขตเวสตแบงค	-	อนุสาวรียแหงเมมนอน	-	หุบเขากษตัริย	-	วิ
หารเดลบาฮารี	-	เมืองลุคซอร	-	มหาวิหารคารนัค

พักที่	เรือ
ระดับ	5	ดาว
หรือเทียบ
เทา

6 กรุงไคโร	ประเทศอียิปต	-	สนามบินไคโร	-	มหาปิระมิดคีออฟ	-	ปิระมิด
เคฟเฟร	-	ปิระมิดไมครีนอส	-	สฟิงซอียิปต	-	เมืองเมมฟิส	-	เมืองซัคคารา	-
ปิระมิดขั้นบันได

พักที่	ไคโร
โรงแรม	5
ดาวหรือ
เทียบเทา

7 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต	-	สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี	-	กรุงไคโร
ประเทศอียิปต	-	ตลาดขาน	เอล	คาลิลี่	-	สนามบินไคโร

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

5	ธ.ค.	60	-	12	ธ.ค.	60 65,900	บาท 65,900	บาท 65,900	บาท 8,000	บาท

26	ธ.ค.	60	-	2	ม.ค.	61 69,900	บาท 69,900	บาท 69,900	บาท 8,000	บาท

28	ธ.ค.	60	-	4	ม.ค.	61 69,900	บาท 69,900	บาท 69,900	บาท 8,000	บาท



21.00	น.	พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชัน้	4	ประตู	7	เคา
เตอร	Q10-12	สายการบิน	อียิปตแอร	เจาหนาที่บริษทัฯ	ใหการตอนรับทําการเช็คอิน	กรุณาสังเกตุป าย
PLEASRE	EGYPT

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.50	น.	ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่	MS961	BKK	CAI	00.50-06.20	พักผอนอิสระบนเครื่องทีวีสวนตัว

เวลาบิน	9	ชั่วโมง	และเวลาในประเทศอียิปตจะชากวาประเทศไทย	5	ชม.
06.20	น.	ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต
08.00	น.	นําทานเดินทางสูเมืองอัสวานโดยเทีย่วบินที	่MS391	CAI	ASW	08.00-09.25เจาหนาที่บริษทัฯ

ประจําประเทศอียิปต	จะคอยตอนรับ	จากน้ันนําทานออกเดินทาง
09.25	น.	ถึงเมืองอัสวาน	นําทานออกจากสนามบินเพื่อเดินทาชม	เขื่อนอัสวาน	หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงวา

ไฮดแดม	(High	Dam)	ที่สรางขึน้ในปี	ค.ศ.1960	เพื่อชวยใหมีน้ําหลอเลี้ยงไรนาตลอดปี	อีกทั้งยังใชพลังน้ําเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟาเพียงพอกับความตองการของคนทั้งประเทศ	และเพื่อปองกันน้ําจากแมน้ําไนลไหลทวมเวลาถึง
ฤดูน้ําหลาก	เขื่อนน้ีมีความยาว	36,000	เมตร	เป็นที่ที่นักทองเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการ
สรางเขื่อนกั้นแมน้ําไนล	คือ	ทะเลสาบนัสเซอร	มีความลึกถึง	80	เมตร	และกวางถึง	10	กิโลเมตร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตราคารทองถิน่

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสูที่พักอิสระพักผอนตามอัธยาศัย

ชวงคํ่า
นําทานออกเดินทางไปลงเรือเพื่อเดินทางสูหมูบานนูเบียน	ชมความสวยงาม	2	ขางทางของ	แมน้ําไนล
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารในโรงแรม
พักคางคืน	ณ	เมืองอัสวานโรงแรม	5	ดาว

ตั้งอยูที่กรุงไคโร	ประเทศอียิปต	หางจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือประมาณ	15	กิโลเมตร	เป็นประตูสําคัญในการเขาออกอียิปต	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของอียิปตแอร



เขื่อนอัสวาน	เป็นเขื่อนขนาดใหญของประเทศอียิปต	สรางโดยการสนับสนุน
ของสหภาพโซเวียต	เป็นเขื่อนขนาดใหญอันดับ	2	ของโลก

เกิดจากการสรางเขื่อนขนาดยักษ	ขวางกั้นแมน้ําไนลทั้งสาย	ทะเลสาบน้ีจึงถูก
สรางขึน้เป็นผลมาจากการกอสรางเขื่อนอัสวานสูงในนานน้ําของแมน้ําไนล

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตราคารทองถิ่น

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารในโรงแรม
	พักที่		เมืองอัสวานโรงแรม	5	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม	-	เช็คเอาทออกจากโรงแรม
นําทานเดินทางโดยรถยนตสูเมืองอาบูซิมเบล	เพื่อชมสถานที่ศักดิส์ิทธิค์ือ	มหาวิหาร	รามเสสที	่2	(Great

Temple	of	Ramses	2)	ซึ่งถือวาเป็นวิหารที่สําคัญแหงหน่ึง	ดานหนาวิหารจะมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตรของ
ฟาโรหรามเสสที่	2	ตั้งอยู	4	องคตรงทางเขา	สรางขึน้เพื่อถวายเป็นที่บูชาแดเทพอามุนรา	(Amun	Ra)	ฮอรากา
ติ	(Horakhati)	และสรางวิหารใกลเคียงกันสรางเป็นเกียรติแกราชินีเนเฟอรตารี	(Nefertari)	เดิมทีวิหารแหงน้ี
ไดจมอยูใตน้ําจากการสรางเขื่อนอัสวาน	ทางยูเนสโกไดชวยกูวิหารน้ีตามแบบเดิมทุกตารางน้ิวคงสภาพไว
เหมือนเดิม	เมือง
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูอัสวาน
นําทานเขาสูเรือสําราญลองที่พรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวก	พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่บน

เรือ
รับประทานอาหารกลางวันภัตราคารในเรือ	บุฟเฟย

ชวงบาย
นําทานไปยัง	วิหารฟิเลย	(Philae)	โดยเรือวิหารน้ีสรางขึน้เพื่อบูชาเทพีไอซิส	(Isis)

ระหวางทางแวะชมแหลงหินแรแกรนิตที่เกาแกและเสาหินโอเบลิก	(The	Unfinished	Obelisk)	ทีย่ังสราง
ไมเสร็จ	หากสรางเสร็จเม่ือยกขึ้นตัง้จะเป็นเสาโอเบลิกทีสู่งทีสุ่ดในอียิปต

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ภัตราคารในเรือ	บุฟเฟย
พักคางคืนบนเรือระดับ	5	ดาว
เรือลองตอไปยัง	เมืองคอมออมโบ	(Kom	Ombo)	เมืองเล็กๆที่อยูระหวางเมืองอัสวาน	เป็นเมืองเล็กๆ	ดู

โบราณ	กวาไคโรหรืออัสวานอยางเห็นไดชัด	ตัวบานเรือนสวนใหญสูงเพียงหน่ึงหรือสองชั้น	ฉาบปูนและทาสี
ตางๆ

*หมายเหตุ	ปกติเรือจะออกจากทาประมาณ	2-	3	ทุม	ในกรณีทีเ่รือออกจากทาชากวา	3	ทุม	อาจจะ
ทําใหโปรแกรมในวันถัดไป	เปลีย่นแปลงได	ดังนัน้ควรเช็คอีกครัง้กับไกด	หรือลูกเรือ

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม



ปกติเรือจะออกจากทาประมาณ	2-	3	ทุม	ในกรณีทีเ่รือออกจากทาชากวา	3	ทุม	อาจจะทําให
โปรแกรมในวันถัดไป	เปลีย่นแปลงได	ดังนัน้ควรเช็คอีกครัง้กับไกด	หรือลูกเรือ

เมืองอาบูซิมเบล	เพื่อชมสถานที่ศักดิส์ิทธิค์ือ	มหาวิหาร	รามเสสที่	2	(Great
Temple	of	Ramses	2)	ซึ่งถือวาเป็นวิหารที่สําคัญแหงหน่ึง	ดานหนาวิหารจะมี
รูปสลักซึ่งมีพระพักตรของฟาโรหรามเสสที่	2	ตั้งอยู	4	องคตรงทางเขา	สราง
ขึน้เพื่อถวายเป็นที่บูชาแดเทพอามุนรา	(Amun	Ra)	ฮอรากาติ	(Horakhati)
และสรางวิหารใกลเคียงกันสรางเป็นเกียรติแกราชินีเนเฟอรตารี	(Nefertari)
เดิมทีวิหารแหงน้ีไดจมอยูใตน้ําจากการสรางเขื่อนอัสวาน	ทางยูเนสโกไดชวย
กูวิหารน้ีตามแบบเดิมทุกตารางน้ิวคงสภาพไวเหมือนเดิม

มหาวิหาร	รามเสสที่	2	(Great	Temple	of	Ramses	2)	ซึ่งถือวาเป็นวิหารที่
สําคัญแหงหน่ึง	ดานหนาวิหารจะมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตรของฟาโรหรามเสสที่
2	ตั้งอยู	4	องคตรงทางเขา	สรางขึน้เพื่อถวายเป็นที่บูชาแดเทพอามุนรา
(Amun	Ra)	ฮอรากาติ	(Horakhati)	และสรางวิหารใกลเคียงกันสรางเป็น
เกียรติแกราชินีเนเฟอรตารี	(Nefertari)	เดิมทีวิหารแหงน้ีไดจมอยูใตน้ําจาก
การสรางเขื่อนอัสวาน	ทางยูเนสโกไดชวยกูวิหารน้ีตามแบบเดิมทุกตารางน้ิว
คงสภาพไวเหมือนเดิม

	รับประทานอาหารกลางวันภัตราคารในเรือ	บุฟเฟย

วิหารฟิเลย	(Philae)	โดยเรือวิหารน้ีสรางขึน้เพื่อบูชาเทพีไอซิส	(Isis)	ระหวาง
ทางแวะชมแหลงหินแรแกรนิตที่เกาแกและเสาหินโอเบลิก	(The	Unfinished
Obelisk)	ที่ยังสรางไมเสร็จ	หากสรางเสร็จเมื่อยกขึน้ตั้งจะเป็นเสาโอเบลิกที่สูง
ที่สุดในอียิปต

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ภัตราคารในเรือ	บุฟเฟย
	พักที่	เรือระดับ	5	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในเรือ
จากน้ันนําทานออกเดินทางไปชม	วิหารคอมออมโบ	เป็นวิหารที่สรางขึน้เพื่อบูชาเทพเจาสององคคือ	เทพ

โซเบค	มีเศียรเป็นจระเข	ชาวบานสรางวิหารน้ีขึน้มาเน่ืองจากในสมัยกอนโคงน้ําตรงที่ตั้งวิหารแหงน้ีจะเป็นจุด
ที่จระเขชอบมานอนเกยอยูขางตลิ่ง	ดวยความเกรงกลัวจระเข	ชาวบานจึงสรางวิหารคอมออมโบขึน้มา	โดยมี
นัยวา	เมื่อเราบูชาคารวะตอเทพแหงจระเขโซเบคแลว	เทพโซเบคจะปกปองคุมภัยไมใหถูกจระเขทํารายได



วิหารแหงน้ีอยูดานขวามือ	สวนวิหารทางดานซายบูชาเทพฮอรัส	(Horus)	มีเศียรเป็นเหยี่ยว	เทพเจาแหงการ
ตอสูและความกลาหาญ	ถัดไปจากทางซายมือ	จะเห็นบอน้ําที่มีปากบอเป็นรูปกุญแจโบราณหรือเรียกอีกอยาง
หน่ึงวา	Key	of	life	สรางขึน้มาดวยภูมิปัญญาของคนโบราณเอาไวใชวัดความสูงของแมน้ําไนลเพื่อเก็บภาษี
ประจําปี
จากน้ันนําทานกลับสูเรือเพื่อลองเรือตอไปยัง	เมืองเอ็ดฟู	(Edfu)	**การเทีย่วทีเ่มืองเอ็ดฟูขึ้นอยูกับ
สะดวกของแตละชวงเวลา	และขึ้นอยูกับทางเรือสําราญ**
รับประทานอาหารกลางวันในเรือ	บุฟเฟย

ชวงบาย
อิสระกับทิวทัศนธรรมชาติ	พรอมจิบชายามบาย	ในเรือ
นําทานไปชม	วิหารเอ็ดฟู	(เมื่อเรือมาถึงวิหารคณะตองน่ังรถมาสูวิหารประมาณ	10	นาที	รถมา	1	คน	น่ังได

ประมาณ	4	ทาน)	วิหารสรางขึน้เพื่อบูชาเทพเจาฮอรัส	ซึ่งสรางดวยหินสีดํา	ในสมัยพระนางคลีโอพัตรา	เมื่อ
ประมาณ	เกือบ	2,000	ปีมาแลว
นําทานผานชม	ประตูน้ําอีสนาลอค	(Esna	Lock)	การเปิดประตูน้ําจากระดับน้ําที่สูงกวาจนถึงการนําเรือลง

สูระดับน้ําที่ตํ่ ากวา
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสูเรือ	เพื่อแลนยังเมืองลุคซอร	อยูทางตอนใตของเมืองไคโร	กวา	650

กิโลเมตรตั้งอยูทั้งสองฝ่ังของแมน้ําไนล	มีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารเย็นในเรือ	พรอมชมโชว
พักคางคืนบนเรือ	ระดับ	5	ดาว

	รับประทานอาหารเชาในเรือ

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

	รับประทานอาหารกลางวันในเรือ	บุฟเฟย

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

เป็นประตูใหญกลางแมน้ําไนลที่เอาไวกั้นเรือที่จะเดินทางผาน	ตั้งอยูที่เมืองเอ
สนา	ซึ่งจะมีเรือมาคอยตอคิวรอผานอยูแทบจะตลอดเวลา



การเทีย่วทีเ่มืองเอ็ดฟูขึ้นอยูกับสะดวกของแตละชวงเวลา	และขึ้นอยูกับทางเรือสําราญ
เม่ือเรือมาถึงวิหารคณะตองนัง่รถมาสูวิหารประมาณ	10	นาที	รถมา	1	คน	นัง่ไดประมาณ	4	ทาน

เมืองลุคซอรอยูทางตอนใตของเมืองไคโร	กวา	650	กิโลเมตรตั้งอยูทั้งสองฝ่ัง
ของแมน้ําไนล	มีแหลทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่นาสนใจมากๆ	อยูหลาย
แหง

	รับประทานอาหารเย็นในเรือ
	พักที่	เรือระดับ	5	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
04.30	น.	เชาน้ีพบประสบการณใหม	ขึน้บอลลูนลอยฟา	ซื้อเพิ่มทานละประมาณ	120	$	กรุณาติดตอหัวหนา

ทัวร
รับประทานอาหารเชาในเรือ
ออกเดินทางโดยรถยนตเพื่อเที่ยวชมเมืองลุคซอร	ชม	เขตเวสตแบงค	(West	Bank)	หรือเมืองทางฝ่ังตะวัน

ตกของแมน้ําไนล
นําทานเที่ยวชม	อนุสาวรียแหงเมมนอน	(Colossi	of	Memnon)	รูปสลักหินทรายขนาดใหญ	2	รูป	มีความสูง

ถึง	20	เมตรซึ่งสมัยกอนเป็นวิหารที่ใชฝังพระศพของฟาโรหอเมนโนฟิสที่	3	แตเมื่อ	27	ปีกอนคริสตกาลเกิดแผน
ดินไหวรุนแรง	ทําใหตัววิหารทั้งหลังพังลงมา	เหลือเพียงรูปสลัก	2	รูปเทา	เทาน้ัน	ซึ่งตางมีตํานานที่เลาตางกัน
ไป	แตบางก็วาไดยินเสียงออกมาจากรูปสลักทั้งสองน้ี
จากน้ันนําทานไปชม	หุบผากษตัริย	(Valley	of	The	Kings)	ซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรห	62

พระองค	แยกตามสุสานตางๆในบริเวณหุบผา	ซึ่งตั้งอยูบริเวณหนาผาธีบัน	ที่บริเวณน้ีเป็นภูเขาหินทรายสีแดง
ในแตละสุสานตองใชการขุดเจาะภูเขาเขาไปทําเป็นชองทางลับภายใน	จะทําทางเดินเป็นชวงๆ	และทําเป็นหอง
สําหรับวางโลงศพ	สมบัติ	ขาวของเครื่องใชสวนตัวของฟาโรห	ชมความอัศจรรยของภาพวาดตามผนังจากสี
ธรรมชาติที่มีอายุเป็นพันๆปีจากยุคฟาโรหแตยังคงความสวยงามไวจนถึงยุคปัจจุบันน้ี
นําทานเขาชม3สุสานที่สวยที่สุดและสมบรูณที่สุด
จากน้ันนําทานชมวิหารเดลบาฮารี	(Deir	El	Bahari)	อนุสรณสถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรหหญิงฮัป

เซปซุท	หรือที่รูจักกันในนามของ	“ราชินีหนวด”	ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท	“เซเนมุท”	เมื่อกวา
3,500	ปีมาแลว	การที่พระนางตองปลอมพระองคเป็นชายน้ัน	ก็คงมีความจําเป็นที่จะตองทําใหผูที่อยูใตบังคับ
บัญชาเชื่อฟัง	เพราะการเป็นผูนําหญิงน้ันไมนาจะเป็นที่ยอมรับ
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ	บุฟเฟย

ชวงบาย	
ออกเดินทางโดยทางรถยนต	เพื่อเที่ยวชม	เขตตะวันออก	(East	Bank)	ของเมืองลุคซอร
นําทานชม	มหาวิหารคารนัค	(The	Temple	of	Karnak)	เป็นวิหารที่ใหญที่สุดในโลก	ตัววิหารหลังเดียวมี

เน้ือที่ถึง	60	เอเคอร	ซึ่งใหญพอที่จะนําโบสถขนาดใหญของยุโรปไปวางไดถึง10	หลัง	มหาวิหารแหงน้ีเริ่ม
กอสรางในสมัยฟาโรห	ทุตโมซิสที่	1	เพื่อถวายแดเทพอมอน-รา	เมื่อกวา	3,600	ปี	มาแลว	หลังจากน้ัน	ฟาโรห
องคตางๆ	ก็เริ่มสรางเพิ่มเติม	ทําใหวิหารมีขนาดใหญขึน้อยางมาก	แตเห็นความยิ่งใหญของวิหารแลว	ขอใหทุก
ทานลองจินตนาการดูวาชาวอียิปตโบราณใชวิธีใดในการขนยายเสาและหิน
หลังจากน้ันนําทานชม	(The	Temple	of	Luxor)	ซึง่สรางถวายแกเทพอมอน-รา	กษตัริยแหงเทพเชนกัน

วิหารน้ีไดรับการบูรณะในปี	ค.ศ.	1883	ภายในบริเวณวิหารประกอบดวยซุมประตูขนาดใหญและรูปสลักหิน
แกรนิตขนาดมหึมา	สลักเป็นรูปฟาโรหรามเซสที่	2	และมหาราชินีเนเฟอตารี	ชมเสาโอบิลิสก	เสาหินแกรนิต
ขนาดใหญ	ซึ่งแกะสลักดวยอักษรอียิปตโบราณ	(เฮโรกริฟฟิค)

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเย็นพรอมชมโชวบนรือ	บุฟเฟย
พักคางคืนบนเรือระดับ	5	ดาว



**โปรแกรมบนเรืออาจมีการเปลีย่นแปลงตามการเดินเรือ

	รับประทานอาหารเชาในเรือ

เมืองลุคซอรอยูทางตอนใตของเมืองไคโร	กวา	650	กิโลเมตรตั้งอยูทั้งสองฝ่ัง
ของแมน้ําไนล	มีแหลทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่นาสนใจมากๆ	อยูหลาย
แหง

เขตเวสตแบงค	(West	Bank)	หรือเมืองทางฝ่ังตะวันตกของแมน้ําไนล	มีตน
กําเนิดพรอมกับการกอตั้งราชอาณาจักรเยรูซาเลมในยุคกลาง	เป็นพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตรแหงหน่ึงที่ไมมีทางออกสูทะเล	ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียง
ใต	เวสตแบงกมีพรมแดนทางทิศตะวันตก	ทิศเหนือ	และทิศใตรวมกับรัฐ
อิสราเอล	สวนทางทิศตะวันออกขามแมน้ําจอรแดนไปจะเป็นอาณาเขตของ
ราชอาณาจักรฮัชไมตจอรแดน	นอกจากน้ี	เวสตแบงกยังมีชายฝ่ังทะเลตลอด
แนวฝ่ังตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลเดดซีอีกดวย

อนุสาวรียแหงเมมนอน	(Colossi	of	Memnon)	รูปสลักหินทรายขนาดใหญ	2
รูป	มีความสูงถึง	20	เมตรซึ่งสมัยกอนเป็นวิหารที่ใชฝังพระศพของฟาโรหอ
เมนโนฟิสที่	3	แตเมื่อ	27	ปีกอนคริสตกาลเกิดแผนดินไหวรุนแรง	ทําใหตัว
วิหารทั้งหลังพังลงมา	เหลือเพียงรูปสลัก	2	รูปเทา	เทาน้ัน	ซึ่งตางมีตํานานที่
เลาตางกันไป	แตบางก็วาไดยินเสียงออกมาจากรูปสลักทั้งสองน้ี

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

วิหารเดลบาฮารี	(Deir	El	Bahari)	อนุสรณสถานที่ประดิษฐานพระศพของ
ฟาโรหหญิงฮัปเซปซุท	หรือที่รูจักกันในนามของ	“ราชินีหนวด”	ไดรับการ
ออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท	“เซเนมุท”	เมื่อกวา	3,500	ปีมาแลว	การที่
พระนางตองปลอมพระองคเป็นชายน้ัน	ก็คงมีความจําเป็นที่จะตองทําใหผูที่อยู
ใตบังคับบัญชาเชื่อฟัง	เพราะการเป็นผูนําหญิงน้ันไมนาจะเป็นที่ยอมรับ

	รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ	บุฟเฟย



การขึ้นชมบอลลูนลอยฟ าซื้อเพิม่ทานละประมาณ	120	$	กรุณาติดตอหัวหนาทัวร
โปรแกรมบนเรืออาจมีการเปลีย่นแปลงตามการเดินเรือ

เมืองลุคซอรอยูทางตอนใตของเมืองไคโร	กวา	650	กิโลเมตรตั้งอยูทั้งสองฝ่ัง
ของแมน้ําไนล	มีแหลทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่นาสนใจมากๆ	อยูหลาย
แหง

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

	รับประทานอาหารเย็นพรอมชมโชวบนรือ	บุฟเฟย
	พักที่	เรือระดับ	5	ดาว	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
06.00	น.	รับประทานอาหารเชา–	เช็คเอาทออกจากเรือ
นําทานเดินทางสูสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสูเมืองไคโร
ออกเดินทางโดยเทีย่วบินที	่Q	MS352	LXR	CAI	08.40-09.50	(1	ชั่วโมง)
09.25	น.	ถึงสนามบินไคโร	นําทานเดินทางสูปิระมิด	หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก	เชน	มหาปิระมิดคี

ออฟ	(Cheops)	ปิระมิดเคฟเฟร	(Chephren)	และปิระมิดไมครีนอส	(Mycrenos)	ชมสฟิงซ	(Sphinx)	ซึ่ง
มีหนาที่เฝาวิหารและสุสานของกษตัริย	เป็นเครื่องแสดงถึงอํานาจ	ลําตัวเป็นสิงโตหมอบเพศผู	มีขนาดใหญที่สุด
ในโลกยาวประมาณ	73	เมตร	สูง	20	เมตร	แกะสลักจากหินปูนเพียงกอนเดียวโดยใชพระพักตรของฟาโรห
เคฟเฟร	โดยที่บริเวณที่ราบสูงกีซาน้ีมีเพียงตัวเดียวเทาน้ัน	***	พิเศษ	แถมขีอู่ฐชมวิวโดยรอบฟรี!!!!***
กรุณาทิปคนจูงอูฐ	1$	มุดใตปิระมิตประมาณ	20$	กรุณาติดตอไกดหรือหัวหนาทัวร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิน่

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสูเมืองเมมฟิส	(Memphis)	เมืองหลวงเกา	แหงแรกในยุคอียิปตโบราณกวา	5,000	ปี	ถูก

บันทึกไวในประวัติศาสตรวามีความสําคัญ	ในการรวมอียิปตบนและอียิปตลางใหเป็นหน่ึงเดียว	โดยฟาโรหนาเม
อร	ปฐมกษตัริยแหงราชวงศที่	1	ระหวางทางทานจะไดเห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ	และรูปแกะสลักจาก
หินที่ยังหลงเหลืออยูในระดับพื้นดิน	เขาชมพิพิธภัณฑกลางแจงแหงเมืองเมมฟิส	อันจัดแสดงรูปแกะสลักขนาด
ยักษ	ดวยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอัสวานของ	ฟาโรหรามเสสที่	2	ซึ่งมีพระพักตรอันงดงาม	ซึ่งสลักดวยชาง
ฝีมือชั้นเยี่ยมไวในอาคารโปรง	ซึ่งภายในยังจัดแสดงชิ้นสวนวัตถุโบราณและรูปสลักจากวิหารสําคัญตางๆใน
อียิปต	สวนการจัดแสดงกลางแจง
ชมสฟิงค	และ	ฟาโรหรามเสสที่	2	โดยแตละองคจะสวมมงกุฎที่มีลักษณะแตกตางกัน
จากน้ันเดินทางตอไปยังเมืองโบราณที่ใกลกันอีกเมืองคือ	ซัคคารา	(Sakkara)	เพื่	อ	ชมปิระมิดขัน้บันได

(Step	pyramids)	เป็นสิ่งกอสรางขนาดใหญ	ใชเป็นสถานที่ฝังพระศพของ	กษตัริยซอเซอร	และเป็นตนแบบของปิ
รามิด

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิน่
พักคางคืน	ณ	ไคโร	โรงแรม	5	ดาว



	รับประทานอาหารเชา

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

ตั้งอยูที่กรุงไคโร	ประเทศอียิปต	หางจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือประมาณ	15	กิโลเมตร	เป็นประตูสําคัญในการเขาออกอียิปต	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของอียิปตแอร

พีระมิดคีออปส	นิยมเรียกกันโดยทั่วไปวา	มหาพีระมิดแหงกีซา	เป็น	พีระมิดใน
ประเทศอียิปตที่มีความใหญโตและเกาแกที่สุด	ในหมูพีระมิดทั้งสามแหงกีซา
เชื่อกันวาสรางขึน้ในสมัย	ฟาโรหคูฟู	(Khufu)	แหง	ราชวงศที่	4	ซึ่งปกครอง
อียิปตโบราณ	เมื่อประมาณ	2,600	ปีกอนคริสตกาล	หรือกวา	4,600	ปีมาแลว
เพื่อใชเป็นที่เก็บรักษาพระศพ	ไวรอการกลับคืนชีพ	ตามความเชื่อของชาว
อียิปตในยุคน้ัน	มหาพีระมิดน้ีไดรับการยกยองใหเป็นหน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย
ของโลก	และเป็นหน่ึงเดียว	ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยยุคโบราณ	ที่ยังคงอยูมาจนถึง
ปัจจุบัน

เป็นพีระมิดในประเทศอียิปต	ตั้งอยูบริเวณที่ราบสูงกีซา	ชานกรุงไคโร	สราง
โดย	ฟาโรหคาเฟร	ผูเป็นราชโอรสของ	ฟาโรหคูฟู	โดยสรางขึน้เคียงขาง
พีระมิดของพระราชบิดา	และสําเร็จดวยขนาดใกลเคียงกัน	ที่ความสูง	144
เมตร	(ปัจจุบันคงเหลือความสูง	136	เมตร)	ฐานแตละดานกวางประมาณ	215
เมตร	และเอียงทํามุมประมาณ	53	องศา	บริเวณใกลเคียงกับพีระมิดคาเฟรจะ
มี	มหาสฟิงซ	ที่มักปรากฏอยูในภาพถายพรอมกับ	พีระมิดคาเฟร	มหาสฟิงซน้ี
เป็นรูปแกะสลักจากหินกอนเดียว	ที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงในโลก	และยังนับเป็น
อนุสาวรียแบบแกะสลักลอยตัวที่เกาแกที่สุดในโลกอีกดวย

บริเวณที่ใกลเคียงกับพีระมิดเมนคูเรยังมีหมูพีระมิดของราชินีทั้ง	3	เป็นที่ไว
พระศพของเหลาราชินีทั้ง	3	องคของฟาโรหเมนคูเรและมักจะพบภาพถาย
พีระมิดเมนคูเรที่มีหมูพีระมิดราชินีทั้ง	3	ติดมาดวยเสมอเหมือนกับที่พีระมิด
คาเฟรอยูคูกับมหาสฟิงซ

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



พิเศษ	แถมขีอู่ฐชมวิวโดยรอบฟรี
กรุณาทิปคนจูงอูฐ	1$	มุดใตปิระมิตประมาณ	20$	กรุณาติดตอไกดหรือหัวหนาทัวร

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

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

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิ่น
	พักที่	ไคโร	โรงแรม	5	ดาวหรือ	เทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม	-	เช็คเอาทออกจากโรงแรม
นําทานเดินทางสู	พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต	(Egyptian	Museum)	สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุ

ลํ้ าคา	จัดตั้งขึน้ในปี	ค.ศ.	1858	โดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส	ชื่อ	Auguste	Mariette	ทั้งอาคารเกาแกและการ
ตกแตงภายในไดรับการยกยองวางดงามสมบูรณแหงหน่ึงของเมืองน้ี
ชมหนากากทองคําของฟาโรหตุตันคาเมน	(Tutankhamun)	และงานศิลปะที่มีคาไมตํ่ ากวา	250,000	ชิ้น

มีอายุเกาแกเกือบหาพันปีมาแลว
ชมรูปป้ันดินที่แสดงถึงชีวิตประจําวันของชาวอียิปต	ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอรติติ	1	ใน	2	ชิ้นที่มีชื่อของ

โลก	(อีกชิ้นอยูที่เบอรลิน)
ชมพระรูปของฟาโรหอัคนาแตน-ฟาโรหนักปฏิวัติ	ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต	(ฟาโรหสตรี

องคเดียวของอียิปต)	รถศึก	และเกาอี้บัลลังกทองคํา
นอกจากน้ีทานยังไดชมสมบัติอันลํ้าคาอื่นๆ	อีกมากมาย	เชน	แหวน,	สรอยขอมือ,	สรอยคอ	ฝีมือประณีต	ลวน

มีอายุกวา	3,300	ปี
หากทานตองการเขาชมหองมัมมี่กษตัริย	2หอง	ชมมัมมี่ขององคฟาโรหรามเสสที่	2	และมัมมี่ของฟาโรหองค

อื่นๆ	(ตองจายคาเขาชมประมาณ	700บาท/100ปอนดอียิปต/ทาน	)
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิน่



ชวงบาย	
ชม	Citadel	ปอมปราการเกาแก	สรางเมื่อ	ค.ศ.	1176	โดยสุลตานซาลาอัดดิน	เพื่อเป็นปอมปราการปองกัน

การรุกรานของศัตรู	สมัยสงครามครูเสด	อยูบนเนินเขากลางกรุงไคโร	สามารถมองเห็นทิวทัศนของกรุงไคโรได
ไกลถึงปิรามิดที่กีซา
ชม	สุเหราแหงโมฮัมหมัด	อาลี	(Mohammad	Ali)	สุเหราที่ใหญและสูงที่สุดในกรุงไคโร	สรางในปี	ค.ศ.

1830	เสร็จปี	ค.ศ.	1848	เป็นสัญลักษณของกรุงไคโร	ประกอบดวย	2	สวน	คือ	ตัวสุเหรา	และ	สวนของสนาม	ตรง
กลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญสูง	52	เมตร	เสนผานศูนยกลาง	21	เมตร	มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก	4	มุม
ตัวอาคารสรางดวยหิน	Albaster	ตกแตงดวยโคมไฟระยางดงามตามแบบศิลปะอิสลาม	หนาสุเหรามีหอนาฬิกาที่
พระเจาหลุยสฟิลิปปแหงฝรั่งเศสมอบใหรัฐบาลอียิปตเป็นของขวัญ	แลกกับเสาโอเบลิสกจากวิหารลักซอร	ที่
ปัจจุบันตั้งอยูที่	Place	de	la	Concorde	กรุงปารีส
ชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองที่	ตลาดขาน	เอล	คาลิลี	่(Khan	El	Khalili	Bazaar)	หลากหลายดวยรานคา	เครื่อง

เทศ	เครื่องเงิน,	รานทอง,	เสื้อผา	ฯลฯ	ชมรานกาแฟอายุรวม	200	ปี	ฟิชาวี	คอฟฟ่ีเฮาส	(หัวหนาทัวรนําทางไป
ได)	อันเป็นที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว	อยากไดสินคาประเภทใด	ของดีและถูก	แจงหัวหนาทัวรได	จะไดพาไปถูก
ราน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิน่
19.30น.	นําทานออกเดินทางสู	สนามบินไคโร	เพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย
23.15	น.	บินตรงสูกรุงเทพฯ	โดยเที่ยวบินที่	MS960	CAI	BKK	23.15-12.40+	(8	ชั่วโมง)

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

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

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



หากทานตองการเขาชมหองมัมมีก่ษตัริย	2	หอง	ชมมัมมีข่ององคฟาโรหรามเสสที	่2	และมัมมีข่อง
ฟาโรหองคอื่นๆ	(ตองจายคาเขาชมประมาณ	700บาท/100ปอนดอียิปต/ทาน	)

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

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

ตั้งอยูที่กรุงไคโร	ประเทศอียิปต	หางจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือประมาณ	15	กิโลเมตร	เป็นประตูสําคัญในการเขาออกอียิปต	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของอียิปตแอร

12.40	น.	ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯไมมีนโยบายยกเลิกทัวร	ในกรณีที่ไมครบ	15	ทาน	จะไมมีหัวหนาทัวรเดินทางดวย	แตมีเจาหนาที่ที่อี
ยีปต
2.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือ	ถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
4.	กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตฯเพื่อใหอยูใน

ดุลพินิจของสถานฑูตฯ	เรื่องวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบ
ริษทัฯ	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรง	ทางบ
ริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา
5.	หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณประการใดที่เกิดขึน้จากสายการบินทางบริษทัฯ	ขอ

สงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ีเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณหนางานที่เกิดขึน้จริง

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	45วัน	กอนการเดินทาง	พรอมชําระงวดแรก	10,000	บาท	/	ทาน	และสงมอบ
เอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซาตามที่กําหนด	***(กรณีเป็นชาวตางชาติ	อาจจะตองใชเวลานานกวาปกติ
ประมาณ	1	เดือน)

2.	สวนทีเ่หลือชําระทันทีกอนยื่นวีซาและการออกตัว๋	35	วัน	กอนการเดินทาง	เน่ืองจากจะตองใชในการ
ออกตัว๋เครื่องบินและเอกสารตางๆ	เพื่อยืนยันการเดินทาง	ในการประกอบการพิจารณาวีซาของทางสถานทูต
3.	กรณีวีซาไมผานการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาธรรมเนียมการยื่นวีซา,	คา

บริการ	และคาใชจายตางๆที่เกิดขึน้ตามความเป็นจริง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไปกลับ	และบินภายในประเทศ	โดยสายการบินอียิปตแอร	ชั้นประหยัด
2.	คาภาษีสนามบินทุกสนามบิน	ทั้งในกรุงเทพ	และภาษีสนามบินที่ไคโร-อัสวาน-ลัคซอร
3.	โรงแรมที่พัก	ตามที่ระบุรายการหรือเทียบเทา
4.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
5.	รถสําหรับนําเที่ยวตามรายการ
6.	บริการไกดจากประเทศอียิปต	ภาษาอังกฤษ
7.	คาประกันอุบัติเหตุแบบหมูคณะวงเงิน	1,000,000	บาท
8.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ	และคาน้ําระหวางมื้ออาหารทุกมื้อ	และน้ําดื่มระหวางวันทานละ2ขวด/วัน/คน
9.	คาธรรมเนียมและคาดําเนินการ	ในการยื่นขอวีซา	แบบทองเที่ยว	สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย	(กรณีทานถูก

ปฏิเสธการขอวีซา	ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใหทาน)

1.	คาใชจายสวนตัว
2.	คายานพาหนะทองเที่ยวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผูเดินทางตองการชมสถานที่ทองเที่ยวอิสระหรือรายการ

เสริม)
3.	คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ	อาทิเชน	น้ําสม	เบียร	วิสกี้	น้ําอัดลม	ฯลฯ
4.	คาใชจายนอกเหนือระบุในโปรแกรม	/	คาภาษีมูลคาเพิม่	7%	และภาษีหัก	ณ	ทีจ่าย	3%

5.	คาทิปไกด	ทัวรลีดเดอรอียีปต	และคนขับรถ	ขั้นตํ่ า	5$/วัน/ทาน	ทิปหัวหนาทัวรไทยตามศรัทธา	(วันละ3$/ขั้นตํ่ า)
6.	คายกกระเปา,	สนามบิน/โรงแรมฯ	/	คาปรับ	สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนด

ไว

เอกสารประกอบการขอวีซา	Egypt	



1.	หนังสือเดินทาง	ตองมีอายุเหลือการใชงานอยางนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง	และตองมีหนาวางเหลือ
สําหรับประทับตราวีซา	และตราประทับเขา-อกอยางนอย	2	หนาเต็ม

2.	รูปถาย	ตองเป็นรูปถายหนาตรงเป็นรูปสี	ขนาด	2	น้ิว	ถายไมเกิน	6	เดือน	จํานวน	3	ใบ	และตองเป็นรูปถายที่มี
พื้นหลังสีขาว	เทานัน้	ทางสถานทูตไมรับพิจารณารูปถายที่เป็นรูปสติก๊เกอร	หรือรูปพิมพจากคอมพิวเตอร	รูป
โพลาลอยด	และรูปถายที่มีวิวดานหลัง
3.	หลักฐานการงาน

3.1	กรณีเป็นเจาของกิจการ	ตองแสดงสําเนา	ใบทะเบียนการคา	และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู
เดินทางแสดงความเป็น	เจาของกิจการ	เป็นกรรมการ	หรือ	หุนสวน	(ไมตองใชตัวจริง)
*****	สําคัญมาก	จะตองเซ็นชื่อรับรองสําเนา	และประทับตราบริษทัเป็นสําคัญ	*****
3.2	กรณีเป็นพนักงาน	ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษทั	หรือหนวยงานที่สังกัด	มีขอความระบุ
ตําแหนง	เงินเดือน	รายได	วันเริ่มทํางาน	และชวงเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาหยุดงาน	เป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน	และจะ
ตองประทับตราบริษทัรับรองเป็นสําคัญ
3.3	กรณีเป็นนักเรียน	หรือ	นักศึกษา	ตองมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน	หรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู	พรอมตรา
ประทับของทางโรงเรียน	(เป็นภาษาอังกฤษเทาน้ัน)	และสําเนาบัตรนักเรียน	หรือบัตรนักศึกษา	พรอมทั้งเซ็นชื่อ
รับรองสําเนา

4.	หลักฐานการเงิน	ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเดินทาง	จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ	พรอม
ตราประทับจากทางธนาคาร	**ยํ้า**	ไมสามารถใชสําเนาบัญชี	เงินฝากธนาคารยอนหลัง	6	เดือน

ราคาแพ็คเกจทัวรน้ีไมมีแจกกระเป าเดินทาง
รูปภาพใชประกอบในการบรรยายโปรแกรมเทานัน้
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดเพื่อความเหมาะสม	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะยึดถือความปลอดภัย

เป็นหลัก	และรายการ-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ขึน้อยูกับสายการบินโดยจะยึดประโยชน
ของลูกคาเป็นสําคัญ”

1.		การยกเลิกตองแจงลวงหนา	30	วันกอนเดินทาง	มิฉะน้ันทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินมัดจํา	งวดแรก
2.		กรณียกเลิกหลังยืนวีซาและออกตัว๋	25		วัน	บริษทัฯ	มีความจําเป็นตองขอหัก	70	%	ของคาทัวร
3.		กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน	15	วัน	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินเต็มจํานวน100%


