
TOUR AI CẬP HUYỀN BÍ
Dấu chân trên cát

13N 12Đ
NGÀY 1: HỒ CHÍ MINH - BANGKOK - CAIRO
Buổi chiều, Đoàn đến sân bay Tân Sân Nhất làm thủ tục trên
chuyến bay Vietjet đi Bangkok.

Sau đó nối chuyến trên hãng hàng không Qatar Airways 5 Sao
đi Cairo

NGÀY 2: CAIRO: KIM TỰ THÁP GIZA-BẢO TÀNG AI CẬP
Đến sân bay quốc tế Cairo lúc 11:00 (giờ địa phương), hướng
dẫn viên hỗ trợ quý khách đổi tiền (Dolla sang đồng egt) và
mua sim,
Ăn trưa tại nhà hàng địa phương Cairo, làm quen nhẹ nhàng
với những món ăn có mùi vị Ai Câp đặc sắc
14h: Khởi hành đến Siwa Oasis, trên đường đi thưởng ngoạn
phong cảnh ven bờ biển Địa Trung Hải, cũng là biên giới phía
bắc Ai Cập.

17h: Dừng chân ăn tối tại thành phố Marsa Matrouh sau đó
tiếp tục lái xe 3 tiếng con đường độc đáo giữa Sa Mạc để đến
Ốc đảo Siwa, nơi được coi là nơi đẹp nhất Ai Cập
20h30: Nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi.



NGÀY 3: SIWA OASIS - CẮM TRẠI SA MẠC SAHARA
09h: Ăn sáng tại khách sạn.
10h: Khởi hành đến các điểm tham quan chính ở Siwa, bắt
đầu đến Shali, khu phố cổ của Siwa
Hồ Muối, nơi quý khách sẽ có cơ hội bơi trong nước muối rất
tốt cho da sau đó vào Cleopatra tắm suối.
au đó tiếp tục tham quan đền thờ Amoun, núi El Dakrour.
12h30: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương ở Siwa Oasis.
14h: Trả phòng gửi hành lý tại lễ tân khách sạn, chỉ mang theo
những vật dụng cần thiết cho đêm cắm trại.
15h30: Khởi hành bằng xe Jeep 4x4 đi sa mạc bắt đầu chuyến
phiêu lưu tuyệt vời ở cồn cát Sahara
Ghé thăm các hồ nước tự nhiên là các ốc đảo tươi xanh giữa
sa mạc khô cằn, trải nghiệm hái trái chà là và ăn tươi thưởng
thức vị ngọt ngon nhất.

Trải nghiệm lướt ván cát
Ngắm cảnh hoàng hôn tại một địa điểm tuyệt đẹp thưởng
thức ly trà truyền thống, cùng trái cây được chuẩn bi ướp lạnh
sẵn.
18h30: Lái xe về khu cắm trại trong sa mạc rộng lớn với bầu
không khí yên bình.
19h00: Tìm hiểu cách nướng vùi thịt gà vào trong cát Sa Mạc
Ăn tối BBQ hoành tráng xung quanh đống lửa, ngắm bầu trời
đêm đầy sao
Nghỉ đêm trên sa mạc đầy thú vị và mạo hiểm, tiện nghi trong
lều riêng biệt bao gồm nệm và chăn ấm.

NGÀY 4: SIWA OASIS - CAIRO
Thức dậy sớm để ngắm bình minh trên sa mạc sau đó ăn
sáng, trở về khách sạn tắm rửa.
10h: Trả phòng và khởi hành đi Cairo.
13h: Dừng chân trên đường ăn trưa tại nhà hàng địa phương ở

Marsa Matrouh

17h30: Ăn tối với các món ăn Hàn Quốc hoặc Trung Quốc tại
Cairo, sau đó đưa về khách sạn và nghỉ đêm, tự do khám phá
Cairo về đêm

NGÀY 5: THAM QUAN ASWAN- DU THUYỀN SÔNG NILE



06h30: Trả phòng khách sạn, ăn sáng theo phần đã được
HDV chuẩn bị sẵn, sau đó khởi hành ra sân bay Cairo đáp
chuyến bay đi Aswan.
07h30: Đến sân bay Cairo và bay chuyến bay nội địa đến
Aswan hãng hàng không quốc gia Egypt Air.
Đến Aswan, tham quan Đập Cao được hoàn thành vào năm
1971 - con đập chịu trách nhiệm đảm bảo cho ba vụ mùa thu
hoạch trong một năm của người Ai Cập.
Đến đền thờ Isis trên đảo Phila, bằng thuyền máy, ngôi đền
được xây dựng từ thời La Mã và dành riêng cho nữ thần Isis,
nữ thần tình yêu ở Ai Cập cổ đại.1h: Lên tàu tại du thuyền
Crown Emperor 5 sao, nhận phòng ở cố định trong 3 đêm liên
tục
12h30: Ăn Buffet trên tàu, với rất nhiều món ăn Á Âu

Thư giãn vào buổi chiều và Quý khách có thời gian ngủ trưa,
hồi phục sau khi thức dậy sớm.
15h30: Tận hưởng một chuyến đi bằng thuyền buồm Felucca
truyền thống quanh Đảo Elephantine trên sông Nile
Ngắm nhìn Bách thảo trên Đảo Kitchener và đi thuyền xung
quanh đảo.
Trở lại du thuyền ăn tối buffet và ngủ đêm phòng khách sạn
trên du thuyền
Tùy chọn ngoài chương trình chuyến đi thăm làng Nubian
bằng thuyền máy trên sông Nile. (kéo dài 2 tiếng 30 phút vào
buổi tối – chi phí tự túc

NGÀY 6: THAM QUAN ASWAN- DU THUYỀN SÔNG NILE
Chuyến đi tuyệt đẹp đến đền Abu Simbel bằng đường bộ lúc
4h sáng (không bắt buộc – tuỳ thuộc vào lựa chọn dậy sớm
của mỗi cá nhân và không hoàn phí)
Abu Simbel là ngôi đền vĩ đại nhất (gần biên giới miền nam)
của Ramses thứ hai và Nữ hoàng Nefertari - một điểm đến
tuyệt với nhất đối với khách du lịch toàn cầu.
Quý khách không đi Abu Simbel có thể ở lại du thuyền vào
ngày này vào buổi sáng để thư giãn và tận hưởng hồ bơi trên
tầng thượng hoặc đi dạo quanh các khu chợ Aswan.

Đến trưa Đoàn về lại du thuyền, nhổ neo di chuyển đến Kom
Ombo
Ăn trưa Buffet trên du thuyền
16h du thuyền cập bến, khởi hành tham quan Đền Sobek và
Haroeris,
Sau đó tiếp tục đi thuyền đến đền Edfu được coi là ngôi đền
được bảo tồn tốt nhất từ thời Ai Cập cổ đại. di chuyển bằng xe
ngựa đi và về (mỗi chiều 15 phút).
19h: Ăn tối tại nhà hàng Cruise Ship.

NGÀY 7: THAM QUAN ASWAN- DU THUYỀN SÔNG NILE



07h: Khởi hành bằng Xe ngựa đến thăm Đền Horus, con trai
thần thoại của Isis và Osiris. Theo thần thoại, Horus đã trả thù
cho cái chết của cha mình là Osiris bằng cách đánh bại Seth
trong trận chiến.
08h30: Trở lại du thuyền và ăn sáng.
09h: du thuyền tiép tục nhổ neo thuyền qua kênh đào Esna để
đến Luxor.
Khám phá kênh đào Esna quan sat từ tầng thượng của du
thuyền, di chuyển du thuyền qua một thang máy nước giữa 2
kênh đào chênh lệch mực nước 5-10m

13h: Ăn trưa trên tàu và tự do thưởng ngoạn phong cảnh của
bờ sông Nile khi thuyền di chuyển.
16h: Đến Luxor sau đó khởi hành đi thăm Đền Luxor, từ đền
Luxor đên đền Karnak bằng con đường tượng nhân sư. Tham
quan đền Luxor mỗi đêm thật tuyệt vời và rất thú vị.
Quý khách có thời gian tự do dạo quanh chợ Luxor sau đó xe
đưa quý khách về lại du thuyền.
20h: Ăn tối và nghỉ đêm trên tàu.

NGÀY 8: LUXOR - BIỂN HỒNG HẢI HURGHADA
05h: Thức dậy sớm khởi hành đến điểm bay khinh khí cầu (chi
phí tự túc không bao gồm trong chương trình, tuỳ thuộc vào
thời tiết)
08h: Trở lại du thuyền ăn sáng và trả phòng. Khởi hành đi
tham quan Thung lũng các vị vua và Đấu trường La Mã
Memnon
Tìm hiểu một làng đá truyền thống nổi tiếng ở bờ Tây.
13h: Ăn trưa tại nhà hàng ở bờ Tây.

16h: Khởi hành đến bờ biển hồng Hải Hurghada bằng xe riêng
của đoàn.
20h: Quý khách đến khách sạn resort 4 sao ở Hurghada, Quý
khách nhận phòng, Ăn tối và tự do nghỉ ngơi tại khách sạn. Tất
cả món ăn chính, thức uống tại quầy bar, bánh ngọt và kem tại
hồ bơi đều không phát sinh chi phi, đoàn đã trọn gói toàn bộ
dịch vụ cho quý khách.
Riêng các loại hình hút shisha sẽ tính chi phí có báo trước

NGÀY 9: HURGHADA – ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG
8h30: Quý khách di chuyển ra bến cảng để di chuyển lên du
thuyền sang trọng đến đảo Gifoun được mệnh danh là hòn
đảo thiên đường với màu nước biển xanh biếc
Dừng chân tại 3 rặng san hô, trang bị thiết bị lặn: chân vịt áo

và sự hỗ trợ trực tiếp từ HDV lặn. Bữa trưa, trà, cà phê, nước
ngọt và nước đươc phục vụ miễn phí cả ngày.
16h: Kết thúc chuyến đi biển và trở về khách sạn nghỉ ngơi và
tận hưởng các tiện nghi của khách sạn. Ăn tối và nghỉ đêm tại



phao ống thở kính lặn có sẵn miễn phí từ thuyền để sử dụng, khách sạn.

NGÀY 10: HURGHADA – CAIRO - KHAN EL KHALILI
Tận hưởng mặt trời mọc khổng lồ tại bờ biển Hồng Hải, hay
còn gọi là biển đỏ.
Dạo quanh bãi biển và các tiện ích nghỉ dưỡng của resort, cafe
bánh ngọt, trà và kem cùng các vị khách cùng đoàn.
Ăn sáng và ăn trưa tại khách sạn
12h: Quý khách trả phòng khởi hành đi Cairo, Quý khách ăn
nhẹ trên đường đến Cairo.

16h: Đến Cairo, và ăn tối sớm khi đến nơi. Sau đó ghé thăm
chợ khan El Khalil và cơ hội mua sắm, Chợ khan El Khalili là
một nơi tuyệt vời để chạm vào và ngắm nhìn bầu không khí Ai
Cập thực sự.
20h: nhận phòng khách sạn tại Cairo và nghỉ đêm

NGÀY 11: BẢO TÀNG AI CẬP - KIM TỰ THÁP GIZA - TƯỢNG NHÂN SƯ
08h: Ăn sáng tại khách sạn.
08h30: Khởi hành đi tham quan Kim tự tháp Giza được coi là
một trong những kỳ quan vĩ đại của thế giới, ngôi đền thung
lũng và tượng nhân sư vĩ đại đã lưu giữ những bí mật trong
nhiều thế kỷ.
Cưỡi lạc đà (chi phí tự túc không bao gồm trong chương trình)
11h30: Ăn trưa tại một trong những nhà hàng đồ ăn Thái ở
Cairo, đây là một nhà hàng tuyệt vời, mà tất cả các vị khách từ
rất nhiều tour đều rất yêu thích.
13h00: Đoàn tiếp tục tham quan bảo tàng Ai Cập chứa hơn

160000 mảnh ghép lịch sử pharaon, mỗi mảnh được coi là
một kiệt tác với câu chuyện riêng bao gồm cả bộ sưu tập
Tutankhamen tráng lệ.
Nếu thời gian cho phép, đoàn sẽ dừng lại ở một trong những
bảo tàng giấy cói để xem người Ai Cập cổ đại đã làm ra tờ giấy
đầu tiên trong lịch sử như thế nào. Bảo tàng Papyrus nằm
gần kim tự tháp Giza và khách sạn. 20h30: Xe đưa đoàn ra
sân bay Quốc tế Cairo khởi hành về nước với những kỷ niệm
tuyệt vời của đất nước Ai Cập.Chuyến bay hãng hàng không 5
sao Qatar làm thủ tục checkin lúc 21:30



NGÀY 12: CAIRO – BANGKOK
Xe đưa quý khách về khách sạn khu vực sân bay
Suvarnabhumi nghỉ ngơi, Hướng Dẫn Viên có thể đưa quý

khách trải nghiệm Bangkok về đêm tại China Town Bangkok,
hoặc các khu vực chợ đêm nổi tiếng (chi phí ăn uống tự túc)

NGÀY 13: BANGKOK - HOCHIMINH
Nối chuyến bay từ Bangkok về Việt Nam Đến Sân Bay Tân Sơn Nhất, nhập cảnh và lấy hành lý. Chào

tạm biệt, và hẹn gặp lại quý khách


