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แกรนด ์อียิปต ์8 วนั 5 คืน นอนเรือส ำรำญ บินตรงอยีิปตแ์อร ์
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เดินทำงกบัสำยกำรบินประจ ำชำติอิยิปตแ์อร ์(MS) 

พกัโรงแรมระดบัหำ้ดำว พรอ้มนอนเรือส ำรำญสุดหรู 5 ดำว  
  

วันแรก      สนำมบินสุวรรณภูมิ 
20:30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ   อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 แถว Q 

เคำนเ์ตอร ์14-20 สำยกำรบินอียิปต ์ซึ่งมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้น

สมัภาระแก่ท่าน 
23.55 น.     ออกเดินทางโดยสายการบิน อียิปต ์แอร ์เท่ียวบินท่ี MS 961    
 

วันท่ีสอง      ไคโร – เมมฟิส – ซัคคคำร่ำ – ปีระมิด – สฟิงค ์– กีซ่ำ 

 

 
 
04.15 น. ถึง สนำมบินนำนำชำติกรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระในการเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลำทอ้งถ่ินชำ้กว่ำประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  
เชำ้  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร 

หลงัจากน้ันน าคณะเดินทางไป เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 

ปี เป็นเมืองท่ีไดร้บัการบนัทึกในประวติัศาสตรว์่ามีความส าคญัในการรวมอียิปตบ์น และอียิปตล์่าง ใหเ้ป็นหน่ึง

เดียวโดยกษัตริยเ์มนา  ปฐมกษัตริยแ์ห่งราชวงศ์ท่ี 1 ท่ีน่ีท่านจะไดช้ม รูปแกะสลักขนาดยกัษ์ ดว้ยหินอลาบา

สเตอร์ของ ฟาโรห์รามเสสท่ี 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม ระหว่างทาง

ท่านจะไดเ้ห็นตัวฐานรากของสถานท่ีโบราณและรูปแกะสลักจากหินท่ียัง

หลงเหลืออยู่ในระดับพื้ นดิน และต้นอินทผาลัมขึ้ นสวยงามเป็นทิวแถว 

แลว้เดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณท่ีใกลก้นัอีกเมืองคือ ซัคคำร่ำ เพื่อชม ปี 
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รำมิดขั้นบนัได เป็นส่ิงก่อสรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานท่ีฝังพระศพของ กษัตริยซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของปี

รามิดในยุคต่อมา ท่านจะไดท้ราบเรื่องของปีรามิดตั้งแต่ผูส้รา้งไปจนถึงวิธีการสรา้ง  การตัดหินและอื่นๆ อีก

นานับประการท่ีน่าพิศวงชวนใหค้น้หา  
เท่ียง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่ำ เพื่อเขา้ชม “มหำปีรำมิด”  หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ) เป็นชื่อเรียกของ

สถานท่ีฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบนัคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้ นท่ี 2,000 ตร.ม. บนท่ีราบสูง

ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นท่ีตั้งของมหาปิรามิด 3 องค ์ซึ่งองค์

ฟาโรหแ์ห่งอียิปตโ์บราณสรา้งขึ้ นเพื่อฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็น

ส่ิงก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งส้ิน 30 ปี 

สรา้งจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกว่า 2 ตนั หินแต่ละ

กอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซึ่ง

ประกอบดว้ย 
1) ปิรำมิดคีออพส ์(Cheops) หรือปิรำมิดคูฟู สรา้งในพื้ นท่ี 53 ตร.ม. 

สูง 146 เมตร สรา้งดว้ยหินแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง น้าหนักกว่ากว่า 60 ตนัภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถง

ใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชินี เป็นปิรามิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก กล่าวกนัว่าอาจนาวหิารเซ็นตปิ์เตอรท่ี์

กรุงโรมรวมกบัวิหารเซ็นตป์อลท่ีลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามิดแห่งน้ีไดอ้ย่าง

สบาย  

2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิรามิด 

10 เมตร สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทาใหดู้สง่ากว่าปิรามิด 2 องค ์กินเน้ือท่ีประมาณ 1.6 ลา้นลูกบาศก์

เมตร มีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  

3) ปิรำมิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กท่ีสุด สูง 66.45 

เมตร ปัจจุบนัสูงเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     

ชม “สฟิงซ”์ ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสิงโต ท่าน
อาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทศัน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลงั อิสระเดินเท่ียวตามอธัยาศยั (หรือ

เขำ้ไปชมภำยในตวัปีระมิดซ่ึงเชื่อว่ำเป็นท่ีฝังพระศพขององคฟ์ำโรหผ์ูส้รำ้งปีระมิดนั้น ภำยในสรำ้งเป็น

หอ้งโถงใหญ่ มีทำงเดินซ่ึงเรำสำมำรถเดินลงไปดูได ้ค่ำเขำ้ชมไม่ไดร้วมอยู่ในค่ำบริกำรทวัร ์และตอ้งไป

เขำ้คิวซ้ือบตัรเอง เน่ืองจำกในแต่ละวันจะมีผูเ้ขำ้ชมไดไ้ม่เกินวันละ 300 คนเท่ำนั้น) 

แวะชม ศูนยก์ลำงกำรท ำ “กระดำษปำปีรุส” ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท าจากตน้กก (PAPYRUS) ใช้
บนัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์ในสมยัอียิปต์โบราณพรอ้มกับแวะชม โรงงำนผลิตหัวน ้ำหอม 

PERFUME FACTORY ซึ่งกล่าวกันว่าการท าน ้าหอมแบบน้ีสืบทอดมาตั้งแต่สมยั พระนางคลีโอพตัรา และยงั
เป็นศูนยก์ลาง แหล่งผลิดหวัน ้าหอมขนาดใหญ่ใหก้บัยี่หอ้ 
แบรนดเ์นมดงั ๆหลายยี่หอ้อีกดว้ย 
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ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน 

  น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกั Helnan Dreamland Hotel หรือเทียบเท่ำระดบั 5 ดำว 
 

วันท่ีสำม         ไคโร-อำบูซิมเบล-อสัวำน - ล่องเรือส ำรำญ 

02.30 น.  บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
  ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพื่อเดินทางต่อไปยงั เมืองอำบูซิมเบล 
06.00 น. ออกเดินทางสู่  เมืองอสัวำน  โดยสำยกำรบินอียิปตแ์อร ์เท่ียวบินท่ี MS 145 
07.20 น. ถึง  สนำมบินเมืองอสัวำน   

จากน้ันน าท่านไปชม เขื่อนยกัษอ์สัวาน หรืออีกชื่อหน่ึงเรียกว่า High Dam ที่สร้างขึ้นในปี คศ 1960 เพื่อ  ช่วย

ให้มีน า้หล่อเลี้ยงไร่นาตลอดปี อีกทั้งยังใช้พลังน า้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของคน

ทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน ้าไหลท่วมจากแม่น ้าไนล์เวลาฝนตกหนัก ซ่ึงเขื่อนน้ีมีความยาว 36,000 เมตร ซ่ึง

นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้างเขื่อนสร้างแม่น ้าไนล์ คือ ทะเลสาบนสัเซอร ์( Nasser 

) มีความลึก 80 เมตรและกว้าง 10 เมตร จากน้ันน าท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก ์แกะสลักจากหน้าผาซ่ึงยังไม่แล้ว

เสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหินมหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแล้ว  แต่มีรอยราวจึงทิ้ งค้างไว้เช่นน้ัน  แท่ง

หินน้ีเป็นของพระนางฮัทเชปซุท  หากไม่แตกร้าวจะเป็นเสาโอเบลิสก์ที่สูง 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบ

ลิสก์น้ีเป็นอนุสาวรีย์ชนิดหน่ึงของอียิปต์โบราณ สร้างเพื่อบูชาแด่เทพ อามุน-รา หรือ สุริยะเทพ 

น าคณะเข้าสู่ขบวนCONVOY เพื่อเดินทางสู่อาบูซิมเบล  

น าทุกท่าน ชม มหำวิหำรอำบูซิมเบล ซึ่งประกอบดว้ยวิหารใหญ่ของ 

ฟาโรห์รามเสสท่ี 2 และวิหารของ เนเฟอร์ตารี ซึ่งเป็นมเหสีท่ีรักของ

พระองค ์วิหารอาบูซิมเบลงดงามยิ่งใหญ่และมีชื่อกอ้งโลกเพราะเมื่อมีการ

สร้างเขื่อนขนาดยักษ์ท่ีอัสวาน ท าให้วิหาร 17 แห่งจมอยู่ใต้น ้ า จน

องค์การยูเนสโกต้อ้งมาช่วยยกใหแ้ละมหาวิหารอาบูซิมเบลก็ถูกยกขึ้ นสูง

จากพื้ นดิน  65 เมตร ซึ่ งเป็นงานท่ียากมาก ใช้เวลาทั้งส้ิน 4 ปี ส้ิน

ค่าใชจ่้าย 40 ลา้นเหรียญสหรฐั ภายในวิหารใหญ่มีหอ้งบูชาและมีรูปสลัก 4 องคนั์ง่อยู่ หน่ึงในน้ันคือ ฟาโรห์

รามเสสท่ี 2 พรอ้มดว้ยเทพเจา้ต่างๆ อีก 3 องค์ และทุกปีวนัท่ี 22 ก.พ. และวนัท่ี 22 ต.ค. ล าแสงแรกของ

พระอาทิตยจ์ะสาดส่องเขา้ไปตอ้งรูปสลกั และว่ากนัว่าวนัท่ี 22 ก.พ.  
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ตรงกับวนัประสูติของฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ขณะท่ีวนัท่ี 22 ต.ค. ตรงกับวนัขึ้ นครองราชยข์องพระองค์ แสดงให้

เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการค านวณของชาวอียิปตโ์บราณ  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนัแบบ กล่องปิกนิก  
บ่าย น าคณะเดินทางกลบัสู่เมืองอสัวาน  

ถึง เมืองอัสวำน จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เรือส าราญท่ีพักซึ่งเป็นเรือส าราญขนาดใหญ่ ล่องไปตามแม่น ้าไนล์ 

ล่องเรือเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ( Felucca) ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร ์(Botanical Gardens) เป็นที่ศูนย์รวม

พันธ์ไม้นานาชนิด, สุสานอากาข่าน, วิวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอัสวานสองข้างทาง ฯลฯ 

ล่องเรือชมวิวทวิทศัน์อันงดงามหน้าเมืองอัสวานขณะล่องไปตามแม่น า้ไนล์  

ค า่   บรกิารอาหารค า่บนเรือ ( บุฟเฟต ์) และ พกัคา้งคืนบนเรือ   

วนัที่ส่ี    คอมออมโบ-เอ็ดฟู -ลกัซอร ์  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้บนเรอื 

 ขณะล่องไปตามแม่น ้าไนล์ ขณะที่เรือล่องไป คอมออมโบ 

(Kom Ombo) ชุมชนที่ต้ังอยู่ติดริมแม่น ้าไนล์ บ้านเรือนส่วน

ใหญ่สูงเพียง 1 หรือ 2 ชั้น  ระหว่างทางผ่านแหล่งเพาะปลูกที่

ส าคัญริมแม่น า้ น าท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ต้ังอยู่บนเนิน

เขาเล็กๆ ที่ล ้าออกมาถึงแม่น ้าไนล์  สามารถเห็นวิวของแม่น ้า

ไนล์อันงดงาม  ค าว่า “คอม” เป็นภาษาอาหรับ หมายถึงภูเขา

เล็กๆ  วิหารน้ีเกือบเป็นวิหารอะโครโพลิสของกรีก  หินที่ใช้

สร้างแตกต่างกับวิหารอ่ืนๆ  อาจเป็นเพราะถูกปกคลุมด้วย

ทรายเป็นเวลานาน  การวางแบบของพื้ นที่แปลกและเป็น

เฉพาะตัว เป็นวิหารของเทพเจ้าสององค์ คือ เทพโซเบค 

(Sobek) เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ มีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่

เศียรเป็นจระเข้ และ เทพเจ้าฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจ้า

แห่งการแพทย์อียิปต์โบราณ  วิหารน้ีสร้างบนเนินเขาริมฝั่ง

แม่น ้าไนล์ เป็นบริเวณที่มีจระเข้ชุกชุมในสมัยโบราณ  วัดน้ีจึง

บูชาเทพโซเบก ซ่ึงมีหัวเป็นจระเข้  และมีจระเข้มัมมี่เกบ็รักษาไว้  ชมภาพแกะสลกัพระนางคลีโอพตัรา ซ่ึงเป็น

รูปแบบของเครื่องแต่งกายในการท าภาพยนตร์  และภาพแกะสลักที่ส าคัญ คือ ภาพแกะสลกัการแพทยแ์ผน

โบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์โบราณ และปฏิทนิโบราณ  มีร้านค้ามากมายตั้งอยู่ตลอดแนว

ท่าเรือ  ขายเสื้อผ้าและสินค้าพื้นเมือง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ 

น าท่าน นัง่รถเทียมมา้ไปชม วิหารเอ็ดฟู  ซ่ึงได้รับการยกย่องว่า  เป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์

ที่สุด  ต้ังอยู่ศูนย์กลางของบริเวณที่อยู่อาศัย  สร้างขึ้นเพื่อบูชา เทพเจ้าฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหน่ียว เป็น

เทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู้  มองได้ไกลเหมือนตาเหยี่ยว อดีตวิหารถูกปกคลุมด้วยทรายเกือบถึงยอดตัว 
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เสาและหัวเสาเป็นเวลานาน ปี ค.ศ. 1860 มีการขนทราย ปรากฏว่าตัววิหารยังแขง็แรง แน่นหนา  ขนาดของ

วิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนที่วัดได้ 79 เมตรตรงด้านหน้าและสูง 36 ม. วิหารนี้มีขนาดใหญ่และ

สวยงาม สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเรือ  (กรุณาทิปคนขบัรถมา้ท่านละ US$ 1)  

 พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือส าราญ 

ค า่  บริการอาหารค า่บนเรือ ซ่ึงมีสถานบันเทิงต่างๆไว้ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน อาทิเช่น ไนทค์ลับ, สระว่ายน า้, 

ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ 

วนัที่หา้    ลุก๊ซอร ์

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของเรือ 

 น าท่านเดินทางข้ามไปฝั่งตะวันตกของแม่น า้ไนล์ (West Bank) หรือ นครธีบส์ใน

สมัยอียิปต์โบราณ  อดีตเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของคนตาย หรือ นครของผู้วายชนม์ 

(Necropolis of Thebes) เต็มไปด้วยกลุ่ม โบราณสถานที่มีประวัติ น่าพิศวง 

ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  ชม หุบผากษตัริย ์(Valley 

of the Kings) เป็นที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ต้ังอยู่ที่เทือกเขาทีบัน  

ท่านสามารถเลือกเข้าชมได้เพียง 3 สุสาน  ด้านหน้าทางเข้าสุสานฟาโรห์บนยอด

เขาน้ันดูคล้ายปลายแหลมยอดปิรามิด  เป็นการเลือกหวงซุ้ยในการฝั่งศพ  ให้

คล้ายว่าฝังอยู่ใต้ปิรามิด  สุสานเหล่าน้ีเป็นสุสานที่ถูกเลือกให้เป็นสุสานที่เกบ็ มัมมี่และสมบัติของกษัตริย์ถึง 63 

สุสาน  แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกัน  ขึ้นอยู่กับระยะเวลาครองราชย์  สุสานเริ่มสร้างเมื่อฟาโรห์ครองราชย์  

และปิดเมื่อฟาโรห์สิ้นพระชนม์  ภายในหลุมมีจิตรกรรมที่งดงามสีสดใสราวกับเพิ่งวาดเสรจ็ไม่นานน้ี  (ไม่รวมค่า

เขา้สุสานของฟาโรห์ตุตันคามอน  ท่านละ 100 อิยิปปอนด ์ถา้ต้องการชมกรุณาติดต่อไกด)์ ชม วิหาร

ฮคัเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปีมาแล้วเป็นที่

ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต รู้ จักในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์

อียิปต์ ที่รุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์  

ชมอนุสาวรียแ์ห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้เป็นวิหาร

ประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3  ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน  เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง  ท าให้ตัว

วิหารพังลงมา  เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร  

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนับนเรือ  

น าท่านเยีย่มชม พรอ้มชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองที่ตลาดลกัซอร ์ 

 พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือส าราญ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่บนเรือ หลังอาหารชมการแสดง (ขึ้ นอยู่กบัรายการของเรือ)  

วนัที่หก    ลุก๊ซอร ์– ไคโร 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้บนเรอื พร้อมกับเชค็เอาท ์ 

 น าท่านชม มหาวิหารคารน์คั (The Temple of Karnak) เป็นวิหารที่ใหญ่

ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเน้ือที่ถึง 60 เอเคอร์  ซ่ึงใหญ่พอที่จะน า 
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โบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งน้ีเริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวาย

แด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแล้ว หลังจากน้ัน ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ่มสร้างเพิ่มเติม ท าให้วิหารมี

ขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแล้ว ขอให้ทุกท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปต์โบราณใช้

วิธีใดในการขนย้ายเสา และหิน พร้อมทั้งการแกะสลักลวดลาย ซ่ึงเมื่อท่านเห็นความสูงแล้วกจ็ะยิ่งท าให้นึกไม่

ออกกเ็ป็นได้ ว่าเขาใช้วิธีท าอย่างไร  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม วิหารลกัซอร์ (The Temple of Luxor) ซ่ึงสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ เช่นกัน 

วิหารแห่งน้ีได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่และรูปสลัก

หินแกรนิตขนาด มหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิต

ขนาดใหญ่ซ่ึงแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ(เฮโรกริฟฟิค) เพื่อสรรเสริญเทพเจ้าอมอนรา ซ่ึงท่านอาจจะได้

เห็นเสาเช่นน้ีอีกที่  ปลาซ เดอ ลา ทริออง (Place de la Triamph) เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส (แต่เอ๊ะ! ท าไม

จึงมีเหมือนกนัเล่าอียิปตไ์ปเอามาจากฝรัง่เศสหรือ? ลองหาค าตอบดูละกนั) ภาพสลักที่วิหารแห่งน้ีกถื็อได้ว่า

น่าสนใจไม่น้อย เช่น ภาพขบวนนักรบเดินแถว ที่สลักอย่างแตกต่างกันว่าเป็นนักรบชนชาติใดบ้าง เหน็แล้วกช็วน

ให้นึกถึงภาพสลักขบวนนักรบที่ปราสาทหินในเขมร (ที่ ว่าของกลุ่มเสี ยม --- สยาม จะเดินแตกแถวกัน) 

นอกจากน้ัน ด้านหน้าวิหารจะมี ถนนสฟิงซ์หนา้แพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กิโลเมตรใช้เป็นทางเชื่อม

ระหว่างวิหารลักซอร์กับวิหารคาร์นัค  

น าท่านเยีย่มชม พรอ้มชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองที่ตลาดลกัซอร ์ 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินลักซอร์ เพื่อเดินทางกลับเมืองไคโร 

18.20 น. เหินฟ้าสู่    กรุงไคโร   โดยเที่ยวบินที่ MS 360 (ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาท)ี 

19.30 น. ถึง  สนามบินเมืองกรุงไคโร   หลังจากรับสัมภาระในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

  น าท่านเขา้สู่ที่พกั Helnan Dreamland Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
 

วนัที่เจ็ด          ไคโร-พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติอียิปต-์สนามบิน 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลังจากน้ันเชค็เอ้าท์ 

 จากน้ันน าคณะเดินทางเข้าชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์

อนัเลื่องชื่อของโลกเป็นสถานท่ีท่ีรวมศิลปะวตัถุโบราณมากมาย

ท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึงชม  โลงศพทองค ำแทพ้รอ้มหนำ้กำก

ทองค ำของฟำโรหต์ุตนัคำเมนและสมบตัิส่วนตวัอีกมำกมำย

ของพระองค ์อาทิ เตียงบรรทม รถศึกและเกา้อี้ บรรลงักท์องค า

ซึ่งภาพบนพนักเกา้อี้ โรแมนติกมาก เป็นภาพของฟาโรหตุ์ตนัคา

เมนนัง่อยู่บนเกา้อี้ และมเหสีของพระองคก์ าลงัทาน ้ามนัหอมให ้ 
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ทั้งคู่ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดงถึงความรกัอนัลึกซึ้ ง นอกจากน้ีท่านยงัจะไดช้มสมบติัอันล ้าค่าอื่นๆ อีก

จ านวนมาก เช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต  ส่ิงของทั้งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กว่า 3,300 ปี (ชม
มัมม่ีของฟำโรหร์ำมเสสท่ี 2 และมันม่ีของกษัตริยท์ั้ง 11 พระองค ์ค่ำเขำ้ชมไม่ไดร้วมอยู่ในรำยกำร 
ประมำณ 100 อิยิปตป์อนด)์ 

เท่ียง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภตัคำรทอ้งถ่ิน  
 น าทุกท่านขึ้ นชม ป้อมปรำกำร (Citadel) ซึ่งถูกสรา้งขึ้ นโดย ผูน้ าซาลาดินในปี ค.ศ.1176และเสร็จในปี ค.ศ. 

1182 เพื่อใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครูเสด    ซึ่งภายในสามารถชมที่พกัและท่ีตั้งของรฐับาลในสมยัน้ัน  ชม 
สุเหร่ำแห่งโมฮมัเม็ดอำลี ซึ่งเริ่มสรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
กรีกตามแบบอย่างออตโตมนัหรือตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวญัในการ

แลกเปลี่ยนกบัอนุสาวรียป์ลายแหลมโอบิลิสกข์องรามเสสท่ี 2 เพื่อเป็นการสรา้งสมัพนัธไมตรอีนัดีระหว่าง

อียิปตแ์ละฝรัง่เศส พรอ้มทั้งจะไดช้มวิวเมืองไคโรจากมุมสูงอิสระเลือกซื้ อส้ินคา้พื้ นเมืองมากมายท่ี “ตลำดข่ำน
เอลคำลีลี” ตลาดส าคญัทางการคา้ขายของพื้ นเมืองและแหล่งสินคา้ท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโร ท่าน
สามารถเลือกซื้ อของพื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน ้าหอมท่ีท าดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เครื่อง

ทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบั พรม และของท่ีระลึกแบบพื้ นเมือง  
ค ำ่   บริกำรอำหำรค ำ่ ณ รำ้นอำหำรทอ้งถ่ิน / หลงัจากน้ัน น าท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร  
23.00 น.  เหินฟ้าสู่กลบัประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี MS 960 (ใชเ้วลำบินประมำณ 9 ชัว่โมง) 
 
 

วันท่ีแปด       สนำมบินสุวรรณภูมิ 

13.10 น. ถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ    ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ และ ความประทบัใจมิรูล้ืม  
 

****************************************** 
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ในกรณีท่ีผูโ้ดยสำรอยู่ต่ำงจงัหวัด หำกมีกำรออกบตัรโดยสำรรถทวัร,์ รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบิน

ภำยในประเทศ กรุณำแจง้ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีของบริษัทฯทรำบทุกครั้งก่อนท ำกำรออกตัว๋ทุกประเภท  

มิฉะน้ันทำงบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้ นในกรณีท่ีทวัรมี์กำรยกเลิกกำรเดินทำง  

หรือเปลี่ยนแปลงกำรเดินทำง 

หมำยเหตุ 

 ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อควำมเหมำะสม ทั้งน้ีทำงบริษัทฯ จะยึดถือควำมปลอดภยัเป็น

หลกั 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทำงต ำ่กว่ำ 15 ท่ำน หรือมำตรฐำนของกำรยืนยนักำรเดินทำง จะมีกำรเปลี่ยนแปลงขนำด

ของพำหนะท่ีใชใ้นกำรน ำเท่ียว ตลอดรำยกำรทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 

 
***เด็กท่ีอำยุ เกิน 6 ขวบ บงัคบัตอ้งเสริมเตียงค่ะ*** 

 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

วันเดินทำง 

รำคำผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน) 

รำคำเด็กเสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

รำคำเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่ำน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

18-25 มิ.ย. 65 

09-16 ก.ค. 65 

12-19 ก.ค. 65 

23-30 ก.ค. 65 

26 ก.ค.-02 ส.ค. 65 

 

49,988 บำท 49,988 บำท 49,888 บำท 8,500 บำท 

06-13 ส.ค. 65 

09-16 ส.ค. 65 

11-18 ส.ค. 65 

20-27 ส.ค. 65 

03-10 ก.ย. 65 

17-24 ก.ย. 65 

51,888 บำท 50,888 บำท 49,888 บำท 8,500 บำท 
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อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
1.  ค่าตัว๋เครื่องบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ–ไคโร–อาบูซิมเบล– อสัวาน// ลุกซอร-์ไคโร–กรุงเทพ ชั้นประหยดั 

โดยสายการบิน อียิปตแ์อร ์รวมน ้าหนักกระเป๋า 23 กิโลกรมั 1 ใบ/ท่าน 
2.   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

3.    ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านในโรงแรมระดบั 5 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  
     รวมทั้งส้ิน 2 คืน และบนเรือ 3 คืน 
4.   ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  
5.   ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ 
6.     ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
7.   ค่าวีซ่าประเทศอียิปต ์(วีซ่ากรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วนั (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

8.   ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทยมืออาชีพผูช้ านาญเสน้ทาง 
9.   ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 
     วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

(หมำยเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

 
อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
1. ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

3. ค่าขี่อูฐ, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมัมมี่ฟาโรห ์11 พระองค ์ท่ีพิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม สัง่พิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบาร์และทีวีช่อง

พิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่ำนละ 4 USD / ท่ำน / วัน     (คิดเป็น 6 วัน เท่ำกับ 24 USD)       

       พนักงานขบัรถ  ท่ำนละ 3 USD / ท่ำน / วัน           (คิดเป็น 6 วัน เท่ำกับ 18 USD) 

     ค่าทิปค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่ำนละ 4 USD / ท่ำน / วัน เทียบเท่ำกับไกดท์อ้งถ่ิน (คิดเป็น 8 วัน เท่ำกับ 32 usd) 

    กรณีจองน้อยกว่า 20 วนัก่อนการเดินทาง ตอ้งท าวีซ่าท่ีเมืองไทย โดยมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 2500 บาท / ท่าน  

และตอ้งใช ้เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า รายละเอียดตามทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

เงื่อนไขในกำรจองทวัร ์
งวดท่ี 1 : ส ำรองท่ีนัง่จ่ำย 15, 000 บำท/ท่ำน (หลงักำรจองภำยใน 3 วัน)พรอ้มส่งส ำเนำหนังสือเดินทำง 
งวดท่ี 2 :ช ำระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนกำรเดินทำงไม่นอ้ยกว่ำ 20 วัน  
หำกไม่ช ำระค่ำใชจ่้ำยภำยในก ำหนด ทำงบริษัทจะถือว่ำท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยอัตโนมัต 
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กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน, ค่า

วีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะต้องใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจง้ได้ว่า

สามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอื่นๆเป็นส าคญั  

หมำยเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งใน

กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิ์กำรใชบ้ริกำรใดๆตำมรำยกำร หรือ ถูกปฏิเสธ

กำรเขำ้ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืเงินในทุกกรณี 

หากลูกค้าท่านใด ย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมติั ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ถานฑูตฯ เรียกเก็บ 
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หมำยเหตุเก่ียวกับกำรขอนุมัติวีซ่ำประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่ำง ๆ 

1. เอกสำรประกอบขอวีซ่ำเขำ้ประเทศอียิปต ์กรณีจองเดินทำงนอ้ยกว่ำ 21 วัน  

- หนังสือเดินทำง 

   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือส าหรบัประทบัตราวีซ่า และตรา

ประทบั  เขา้ประทบัเขา้-ออกอย่างน้อย 4 หนา้เต็ม 

- รูปถ่ำย 

   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพื้ นหลงัสีขาว เท่าน้ัน ทางสถานฑูตไม่รบั

พิจารณารูปถ่ายท่ีเป็นรูปสต๊ิกเกอร ์หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั หรือรูปท่ีน ามาตดั

ต่อ 

- หลกัฐำนกำรงำน 

  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทางแสดง

ความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) 

  ***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนา และประทบัตราบริษัทเป็นส าคญั ***** 

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการท างานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสงักดั มีขอ้ความระบุต าแหน่ง เงินเดือน 

รายได ้  วนัเริ่มท างาน และช่วงเวลาท่ีไดร้บัอนุมติัใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และจะตอ้งประทบัตราบริษัทรบัรอง

เป็นส าคญั   

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู่ พรอ้มตราประทบัของ    

  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และส าเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนา 

- หลกัฐำนกำรเงิน 

  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน(ไม่เอา STATEMENT) 

 

หมายเหตุเกี่ยวกบัการขอนุมติัวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่งมอบ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ 

อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวีซ่าอีกครั้ง) 

 *** ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยู่ในดุลยพนิิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมกีารเรียกเอกสารเพิม่เติมจากท่ีได้

ระบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะท าใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 

*** อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบติัของลูกคา้ในแต่ละราย หาก

ท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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2.ตวัอย่ำงเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำ อียิปต ์แบบON ARRIVAL  ตอ้งส่งใหก้บัทำงบริษัทก่อนกำรเดินทำง 21 วัน  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเดินทำงตอ้งมีอำยุเหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง 

และมีหนำ้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตรำไม่นอ้ยกว่ำ 2 หนำ้ ในกรณีท่ีส่งหนำ้พำสปอรต์อำยุเหลือนอ้ยกว่ำ 6 เดือน 

ทำงบริษัทฯไม่รบัผิดชอบกรณีสำยกำรบินปฏิเสธในกำรขึ้ นเครื่อง 

** กรณี ถือหนังสือเดินทำงต่ำงชำติ โปรดสอบถำมขอ้มูลเพิม่เตมิ ** 

 

 

 

 


