วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
05.30 น. คณะผู้เดินทางพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 แถว
T เคาน์เตอร์ T01-T05 สายการบินโอมานแอร์ ซึง่ มีเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับพร้ อมอานวยความ
สะดวกด้ านสัมภาระแก่ท่าน
09.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมานแอร์ สูเ่ มืองมัสกัต โดยเที่ยวบิน “WY818” บริการอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ อง
12.30 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองโอมาน เพื่อเปลี่ยนเครื่ อง และเดินทางสูเ่ มืองไคโร ประเทศอียิปต์

14.40 น.เดินทางจากเมืองโอมาน สูเ่ มืองไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบิน WY405
17.05 น.เดินทางถึงสนามบินเมืองไคโร ประเทศอียิปต์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและรับสัมภาระในการ
เดินทางเรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาท้ องถิ่น)
ค่ารับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั PYRAMID PARK HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 2 ไคโร –กีซ่า – มหาปิ รามิด – สฟิ งซ์ – เมมฟิ ส – ซัคคาร่ า – ปิ รามิดขัน้ บันได
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ได้ เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางสู่ เมืองกีซา่ ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก นาท่านชม มหาปิ รามิด ที่
ได้ รับการยกย่องว่าเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก ซึง่ เป็ นที่บรรจุพระบรมศพของกษัตริย์คีออปส์ (CHEOPS)
หรื อ คูฟู ซึง่ พระองค์เป็ นผู้สร้ างขึ ้นเองเมื่อก่อนคริสตกาลประมาณ 25,800 ปี นับอายุจนถึงปั จจุบนั ก็กว่า 4,500
ปี ถือเป็ นปิ รามิดที่ยิ่งใหญ่ที่สดุ ในโลก นับเป็ นสิง่ ก่อสร้ างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สดุ ใช้ เวลาก่อสร้ างทังสิ
้ ้น 30 ปี
และกาลังแรงงานกว่าแสนคน ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หิน แต่ละก้ อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก
แม้ แต่กระดาษก็สอดไม่ผา่ น ชม ตัวสฟิ งซ์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีสว่ นหัวเป็ นพระพักตร์ ของฟาโรห์
และลาตัวเป็ นสิงโต (หากสนใจขี่อฐู กรุณาติดต่อที่หวั หน้ าทัวร์ ราคาประมาณ $10-15 เหรี ยญต่อท่านต่อหนึง่
ตัว)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่ายนาคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิ ส ซึง่ เป็ นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็ น
เมืองที่ได้ รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ วา่ มีความสาคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ลา่ งให้ เป็ นหนึง่ เดียว
โดยกษัตริย์เมนาปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้ วยหินอลาบาสเตอร์
ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝี มือการแกะสลักเป็ นเยี่ยม ระหว่างทางท่านจะได้ เห็นต้ นอินทผาลัมขึ ้นสวยงามเป็ นทิว

แถว เดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้ กนั อีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื่อชม ปี รามิดขันบั
้ นได เป็ นสิง่ ก่อสร้ างขนาด
ใหญ่ ใช้ เป็ น สถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ ซอเซอร์ และเป็ นต้ นแบบของ ปี รามิดในยุคต่อมา
ค่าบริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั PYRAMID PARK HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3 อเล็กซานเดรีย – ป้ อมปราการซิทาเดล – หลุมฝั งศพใต้ ดนิ แห่ งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์
– ล่ องเรือแม่ นา้ ไนล์ + Dinner + ระบาหน้ าทอง
เช้ าบริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรี ย (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) นาท่านถ่ายรูปคูก่ บั ป้อม ปราการซิ
ทาเดล (CITADEL) ซึง่ ในอดีตนันเป็
้ นที่ตงของ
ั ้ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็ นหนึง่ ในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
โบราณ ปั จจุบนั เหลือเพียงส่วนที่เป็ นฐานและได้ มีรับการทะนุบารุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบราม
ซากเดิมบางส่วนเข้ ามา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนที่สวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น
บ่าย นาท่านเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรี ย ซึง่ เป็ นเมืองสาคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็ นหมูบ่ ้ าน
ประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปี ก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรื อประมาณ
2,300 กว่าปี ก่อนพระเจ้ าอเล็กซานเดอร์ มหาราชมาพบ จึงให้ มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็ นเมืองหลวงและ
ตังชื
้ ่อให้ คล้ องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรี ยนี ้ยังเป็ นสถานที่สาคัญในตานานรักอันยิ่งใหญ่ของ
ราชินีเลอโฉมชื่อก้ องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ ค แอนโทนี และปั จจุบนั เมืองนี ้ใหญ่เป็ น
อันดับสองของประเทศ เป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ ของโลก
ชม หลุมฝังศพใต้ ดินแห่งอเล็กซานเดรี ย 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า
50,000 ศพ สุสานใต้ ดินแห่งนี ้มีสามชัน้ ชันที
้ ่ 1 มีไว้ สาหรับลาเลียงโลงและศพ ชันที
้ ่ 2 เป็ นที่ฝังศพ และชันที
้ ่3
ใช้ เป็ นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี ้ยงสังสรรค์กนั ทังวั
้ น ซึง่ เล่ากันว่าตอนที่นกั โบราณคดีค้นพบที่นี่

เป็ นครัง้ แรก บนโต๊ ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย์ เป็ นสิ่งสาคัญโบราณในสมัยโรมันปกครอง
อียิปต์ เป็ นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็ นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส ซีซา่ ผู้นาที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึง่
ภายหลังทังสองได้
้
กลายเป็ นศัตรูกนั และปอมเปย์ได้ หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ ถกู
ชาวอิยิปต์ฆา่ เสียชีวิต ปั จจุบนั นี ้เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรี ก ตังอยู
้ อ่ ย่างโด่ดเด่น และสฟิ งซ์อีกสองตัว ได้
เวลาสมควรเดินทางกลับสูเ่ มืองหลวงกรุงไคโร
ค่า บริ การอาหารค่าบุฟเฟต์บนเรื อล่องไปตามแม่น ้าไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่าคืนสองฟากฝั่ง แม่น ้า
พร้ อมชม และร่วมสนุกกับการแสดง ระบาหน้ าท้ อง (Belly Dance) อันเลื่องชื่อและการ แสดงพื ้นเมืองต่างๆ
ประกอบดนตรี
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HOROZON PYRAMID HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4 ไคโร – สุเหร่ าโมฮัมเม็ด – ศูนย์ กลางการทากระดาษปาปิ รุ ส – โรงงานผลิตหัวนา้ หอม
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
บ่าย นาท่านไปช้ อปปิ ง้ สิ ้นค้ าพื ้นเมืองอันงดงามที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี ตลาดสาคัญทางการค้ าขายของพื ้น
เและสินค้ าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สดุ ในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื ้อของพื ้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นขวด
น ้าหอมที่ทาด้ วยมือ สินค้ าต่างๆ เครื่ องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึก
พื ้นเมืองต่างๆ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้ องถิ่น
นาท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวอิยิปต์ที่แออัดอยูใ่ นเมืองหลวงถึง 15 ล้ านคน ซึง่ ถือ
ว่าเมืองที่ติดอันดับในความแออัดของชุมชนอันดับต้ นๆ ของโลก แวะชมศูนย์กลางการทา กระดาษปาปี รุส ซึง่
เป็ นกระดาษชนิดแรกของโลกทาจาก ต้ นกก (Papyrus) ใช้ บนั ทึกข้ อความสรรเสริญเทพเจ้ าและเหตุการณ์
สาคัญต่างๆ ในสมัยอียิปต์โบราณ พร้ อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน ้าหอม ซึง่ กล่าวกันว่าการทาน ้าหอมนี ้มีสืบ
ทอดมาตังแต่
้ สมัย พระนางคลีโอพัตรา และที่นี ้ยังเป็ นศูนย์กลางแหล่งผลิตหัวน ้าหอมขนาดใหญ่ให้ กบั ยี่ห้อแบ
รนด์เนมดัง ๆหลายยี่ห้ออีกด้ วย

ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั HORIZON PYRAMID HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5 ไคโร – พิพธิ ภัณฑ์ สถานแห่ งชาติอียิปต์ – ช้ อปปิ ้ งตลาดข่ าน – สนามบิน
เช้ า บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาคณะเข้ าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็ นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สดุ
(ค่าบัตรเข้ าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทงั ้ 11 พระองค์ ไม่ได้ รวมอยูใ่ นรายการ หากท่านสนใจเข้ าชมกรุณา
ติดต่อที่หวั หน้ าทัวร์ ค่าเข้ าชมประมาณ 100 อิยิปต์ปอนด์ หรื อ ประมาณ 20 USD) ชม โลงศพทองคาแท้ พร้ อม
หน้ ากากทองคา ของฟาโรห์ตตุ นั คาเมนอันดังก้ องโลก และสมบัติสว่ นตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น
เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเก้ าอี ้บรรลังก์ทองคา ซึง่ ภาพบนพนักเก้ าอี ้ที่โรแมนติกมากเป็ นภาพ
ของฟาโรห์ตตุ นั คาเมนประทับอยูบ่ นเก้ าอี ้และมีพระมเหสีของพระองค์กาลังทาน ้ามันหอมให้ ทังคู
้ ใ่ ส่รองเท้ า
แตะคนละข้ างอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อนั ลึกซึ ้ง นอกจากนี ้ท่านยังจะได้ ชมสมบัติอนั ล ้าค่าอื่นๆ อีก
จานวนมากเช่น แหวน สร้ อยข้ อมือ สร้ อยคอ ฝี มือประณีต สิง่ ของทังหมดล้
้
วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้ องถิ่น
นาท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึง่ เริ่มสร้ างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวกรี ก ในแบบตามอย่างออตโตมัน หรื อ ตุรกีในปั จจุบนั ภายในมีนาฬกิ าบนลานในสุเหร่าซึง่ เป็ น
ของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรี ย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้ างสัมพันธไมตรี อนั ดี
ระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศส
ได้ เวลาสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน
ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบิน

วันที่ 6 กรุ งเทพฯ
00.45 น. เหินฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY408
06.55 น.คณะเดินทางกลับถึง สนามบินประเทศโอมาน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ องเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
08.55 น.ออกเดินทางจากเมืองโอมาน โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบินที่ WY815
18.00 น.เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

