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NT434
ทวัรอ์ยีปิต ์กรุงไคโร เมอืงกซีา่ ลอ่งเรอืสาํราญสดุหรูชมแมน่ ้าํไนล ์[บนิภายใน] 8 วัน 5 คนื
(MS)
ทัวรอ์ยีปิต ์, 8 วัน 5 คนื ,

Cairo Pyramid Hotel

ลอ่งแมน่้าํไนล ์ชมระบําหนา้ทอ้งอนัลอืชอืของอยีปิต ์
เมอืงเมมฟิส และ ซคัคารา่ ซงึเป็นเมอืงหลวงแหง่แรกของอยีปิต์

ปีรามดิขนับนัได ซงึเป็นตน้กําเนิดของปีรามดิในยคุแรก 
เมอืงกซี่า เป็นสถานทตีังของ มหาปีรามดิและสฟิงซ ์1 ใน 7 สงิมหศัจรรยซงึมชีอืเสยีงกอ้งโลก 

ชม พพิธิภณัฑอ์ยีปิต ์สถานทรีวบรวมโบราณวัตถแุละรอ่งรอยอารยธรรมอยีปิตใ์นยคุต่างๆ
ชม สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ีซงึมอีายกุวา่ 800 ปี ตังตระหงา่นบนยอดเขาใจกลางกรงุไคโร  

ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงอนังดงามท ีตลาดขา่นเอลคาลลี ีทา่นสามารถเลอืกซอืของพนืเมอืงสวยๆมากมาย 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมูิ

20:30 น.
คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 แถว Q เคานเ์ตอร ์14 - 20 สายการบนิอยีปิต์



ซงึมเีจา้หนา้ทบีรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับ พรอ้มอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่า่น

23.59 น.
ออกเดนิทางโดยสายการบนิ อยีปิต ์แอร ์เทยีวบนิท ีMS 961

วนัท ี2
ไคโร - เมมฟิส - ซคัคคารา่ - ปีระมดิ - สฟิงค ์- กซีา่

04.10 น.
ถงึ สนามบนินานาชาตกิรุงไคโร ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระในการเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไคโร (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชวัโมง) เขา้โรงแรมเพอืรับประทานอาหาร

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังจากนันนําคณะเดนิทางไป เมอืงเมมฟิส ซงึเป็นเมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่แรกในยุคอยีปิตโ์บราณกวา่ 5,000 ปี
เป็นเมอืงทไีดรั้บการบันทกึในประวัตศิาสตรว์า่มคีวามสําคัญในการรวมอยีปิตบ์น และอยีปิตล์า่ง ใหเ้ป็นหนงึเดยีวโดยกษัตรยิเ์มนา
ปฐมกษัตรยิแ์หง่ราชวงศท์ ี1 ทนีีทา่นจะไดช้ม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ดว้ยหนิอลาบาสเตอรข์อง ฟาโรหร์ามเสสท ี2 ฝีมอืการแกะสลักเป็นเยียม
ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นตัวฐานรากของสถานทโีบราณและรูปแกะสลักจากหนิทยัีงหลงเหลอือยู่ในระดับพนืดนิ
และตน้อนิทผาลัมขนึสวยงามเป็นทวิแถว 

แลว้เดนิทางตอ่ไปยังเมอืงโบราณทใีกลก้ันอกีเมอืงคอื ซคัคารา่ เพอืชม ปีรามดิขนับนัได เป็นสงิกอ่สรา้งขนาดใหญ่
ใชเ้ป็นสถานทฝัีงพระศพของ กษัตรยิซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของปีรามดิในยุคตอ่มา
ทา่นจะไดท้ราบเรืองของปีรามดิตังแตผู่ส้รา้งไปจนถงึวธิกีารสรา้ง การตัดหนิและอนื  ๆอกีนานับประการทน่ีาพศิวงชวนใหค้น้หา

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงกซีา่ เพอืเขา้ชม “มหาปีรามดิ” (หนงึในเจ็ดสงิมหัศจรรยข์องโลก)
เป็นชอืเรียกของสถานทฝัีงพระศพของเมอืงเลโทโพลสิโบราณ(ปัจจบัุนคอื ไคโร) ครอบคลมุพนืท ี2,000 ตร.ม.
บนทรีาบสงูทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้เป็นทตัีงของมหาปิรามดิ 3 องค ์ซงึองคฟ์าโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณสรา้งขนึเพอืฝังพระศพของพระองคเ์อง
นับเป็นสงิกอ่สรา้งทยีงิใหญ่และเกา่แกท่สีดุของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทังสนิ 30 ปี สรา้งจากแทง่หนิขนาดใหญ่มาก แตล่ะกอ้นหนักกวา่ 2 ตัน
หนิแตล่ะกอ้นวางชดิตดิกันแบบแนบสนทิมาก แมแ้ตก่ระดาษก็สอดไม่ผา่น ซงึประกอบดว้ย
ปิรามดิคอีอพส ์(Cheops) หรือปิรามดิคฟู ูสรา้งในพนืท ี53 ตร.ม. สงู 146 เมตร สรา้งดว้ยหนิแกรนติ 2.3 ลา้นแทง่ นา้หนักกวา่กวา่ 60
ตันภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชนีิ เป็นปิรามดิทใีหญ่ทสีดุในโลก
กลา่วกันวา่อาจนาวหิารเซ็นตปิ์เตอรท์กีรุงโรมรวมกับวหิารเซ็นตป์อลทลีอนดอน และดโูอโมวหิารแหง่เมอืงฟลอเรนซ์
รวมไวใ้นปิรามดิแหง่นีไดอ้ย่างสบาย
ปิรามดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 กอ่น ค.ศ. สงู 136 เมตร ตา่กวา่ปิรามดิ 10 เมตร สรา้งบนเนนิดนิขนาดใหญ่
จงึทาใหด้สูงา่กวา่ปิรามดิ 2 องค ์กนิเนือทปีระมาณ 1.6 ลา้นลกูบาศกเ์มตร มหีอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แตภ่ายในถูกบกุรุก ทาลายเสยีหายมาก
ปิรามดิมเิซรนุิส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 กอ่น ค.ศ. มขีนาดเล็กทสีดุ สงู 66.45 เมตร ปัจจบัุนสงูเพยีง 62.18 เมตร
กวา้ง 108 เมตร
ชม “สฟิงซ”์ ทแีกะสลักจากเนนิหนิธรรมชาต ิมสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละลําตัวเป็นสงิโต
ทา่นอาจจะขอีูฐกลางทะเลทรายชมทวิทัศนร์อบๆโดยมหีมู่ปีรามดิเป็นฉากหลัง อสิระเดนิเทยีวตามอัธยาศัย
(หรอืเขา้ไปชมภายในตวัปีระมดิซงึเชอืวา่เป็นทฝีงัพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมดินนั ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่
มทีางเดนิซงึเราสามารถเดนิลงไปดไูด ้คา่เขา้ชมไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่บรกิารทวัร ์และตอ้งไปเขา้ควิซอืบตัรเอง
เนอืงจากในแตล่ะวนัจะมผีูเ้ขา้ชมไดไ้มเ่กนิวนัละ 300 คนเทา่นนั)

แวะชม ศนูยก์ลางการทํา “กระดาษปาปีรุส” ซงึเป็นกระดาษชนดิแรกของโลกทําจากตน้กก (PAPYRUS)
ใชบั้นทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์ในสมัยอยีปิตโ์บราณ

พรอ้มกับแวะชม โรงงานผลติหวัน้าํหอม PERFUME FACTORY ซงึกลา่วกันวา่การทําน ้าํหอมแบบนีสบืทอดมาตังแตส่มัย พระนางคลโีอพัตรา
และยังเป็นศนูยก์ลาง แหลง่ผลดิหัวน ้าํหอมขนาดใหญ่ใหก้ับยีหอ้ แบรนดเ์นมดังๆหลายยีหอ้อกีดว้ย

ค่าํ



บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

ทพีกั
Cairo Pyramid Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ไคโร - อาบูซมิเบล - อสัวาน - ลอ่งเรอืสําราญ

02.30 น.
บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง โดยทางโรงแรมจะเตรียมไวใ้ห ้

ไดเ้วลาอันสมควร นําทกุทา่นเดนิทางไปยัง สนามบนิ เพอืเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงอาบูซมิเบล

05.00 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงอาบูซมิเบล โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์เทยีวบนิท ีMS 407 (ใชเ้วลาบนิ 2.40 ชวัโมง โดยแวะจอดรับ - สง่
คนทเีมอืงอัสวาน คณะยังไม่ลงนะครับ เพราะเราลงทเีมอืง อาบซูมิเบล)

07.40 น.
ถงึ สนามบนิเมอืงอาบูซมิเบล 

นําทกุทา่น ชม มหาวหิารอาบูซมิเบล ซงึประกอบดว้ยวหิารใหญ่ของ ฟาโรหร์ามเสสท ี2 และวหิารของ เนเฟอรต์ารี
ซงึเป็นมเหสทีรัีกของพระองค ์วหิารอาบซูมิเบลงดงามยงิใหญ่และมชีอืกอ้งโลกเพราะเมอืมกีารสรา้งเขอืนขนาดยักษ์ทอัีสวาน ทําใหว้หิาร 17
แหง่จมอยู่ใตน้ ้าํ จนองคก์ารยูเนสโกต้อ้งมาชว่ยยกใหแ้ละมหาวหิารอาบซูมิเบลก็ถูกยกขนึสงูจากพนืดนิ 65 เมตร ซงึเป็นงานทยีากมาก
ใชเ้วลาทังสนิ 4 ปี สนิคา่ใชจ้า่ย 40 ลา้นเหรียญสหรัฐ ภายในวหิารใหญ่มหีอ้งบชูาและมรีูปสลัก 4 องคนั์งอยู่ หนงึในนันคอื ฟาโรหร์ามเสสท ี2
พรอ้มดว้ยเทพเจา้ตา่ง  ๆอกี 3 องค ์และทกุปีวันท ี22 ก.พ. และวันท ี22 ต.ค. ลําแสงแรกของพระอาทติยจ์ะสาดสอ่งเขา้ไปตอ้งรูปสลัก
และวา่กันวา่วันท ี22 ก.พ. ตรงกับวันประสตูขิองฟาโรหร์ามเสสท ี2 ขณะทวัีนท ี22 ต.ค. ตรงกับวันขนึครองราชยข์องพระองค์
แสดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการทางการคํานวณของชาวอยีปิตโ์บราณ

10.40 น.
เหนิฟ้าสู ่อสัวาน โดยเทยีวบนิท ีMS 410 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 45 นาท)ี

11.25 น.
ถงึ เมอืงอสัวาน จากนันเดนิทางตอ่ไปยัง เรอืสําราญ ทพัีกซงึเป็นเรือสําราญขนาดใหญ่ ลอ่งไปตามแม่น ้าํไนล์

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน

บา่ย
จากนันนําทา่นไปชม เขอืนยกัษอ์สัวาน หรืออกีชอืหนงึเรียกวา่ High Dam ทสีรา้งขนึในปี คศ 1960 เพอืชว่ยใหม้นี ้าํหลอ่เลยีงไร่นาตลอดปี
อกีทังยังใชพ้ลังน ้าํเพอืผลติกระแสไฟฟ้า เพอืใหเ้พยีงพอกับความตอ้งการของคนทังประเทศ
และเพอืป้องกันน ้าํไหลทว่มจากแม่น ้าํไนลเ์วลาฝนตกหนัก ซงึเขอืนนีมคีวามยาว 36,000 เมตร
ซงึนักทอ่งเทยีวสามารถมองเห็นทะเลสาบทเีกดิจากการสรา้งเขอืนสรา้งแม่น ้าํไนล ์คอื ทะเลสาบนัสเซอร ์( Nasser ) มคีวามลกึ 80
เมตรและกวา้ง 10 เมตร

จากนันนําทา่นชม เสาหนิโอเบลสิก ์แกะสลักจากหนา้ผาซงึยังไม่แลว้เสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแทง่หนิมหมึาทสีกัดเกอืบเสร็จแลว้
แตม่รีอยราวจงึทงิคา้งไวเ้ชน่นัน แทง่หนินีเป็นของพระนางฮัทเชปซทุ หากไม่แตกรา้วจะเป็นเสาโอเบลสิกท์สีงู 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน
เสาโอเบลสิกนี์เป็นอนุสาวรียช์นดิหนงึของอยีปิตโ์บราณ สรา้งเพอืบชูาแดเ่ทพ อามุน - รา หรือ สรุยิะเทพ 

ลอ่งเรือเรือใบโบราณ เรอืเฟลคุกะ (Felucca) ผา่นชม สวนพฤกษศาสตร ์(Botanical Gardens) เป็นทศีนูยร์วมพันธไ์มน้านาชนดิ,
สสุานอากาขา่น, ววิชวีติความเป็นอยู่ของชาวเมอืงอัสวานสองขา้งทาง ฯลฯ

ลอ่งเรือชมววิทวิทัศนอั์นงดงามหนา้เมอืงอัสวานขณะลอ่งไปตามแม่น ้าํไนล ์ขณะทเีรือลอ่งไป คอมออมโบ (Kom Ombo)
ชมุชนทตัีงอยู่ตดิรมิแม่น ้าํไนล ์บา้นเรือนสว่นใหญ่สงูเพยีง 1 หรือ 2 ชนั ระหวา่งทางผา่นแหลง่เพาะปลกูทสํีาคัญรมิแม่น ้าํ

นําทา่นชม วหิารคอม-ออม-โบ ตังอยู่บนเนนิเขาเล็ก  ๆทลี ้าํออกมาถงึแม่น ้าํไนล ์สามารถเห็นววิของแม่น ้าํไนลอั์นงดงาม คําวา่ “คอม”
เป็นภาษาอาหรับ หมายถงึภเูขาเล็ก  ๆวหิารนีเกอืบเป็นวหิารอะโครโพลสิของกรีก หนิทใีชส้รา้งแตกตา่งกับวหิารอนืๆ
อาจเป็นเพราะถูกปกคลมุดว้ยทรายเป็นเวลานาน การวางแบบของพนืทแีปลกและเป็นเฉพาะตัว เป็นวหิารของเทพเจา้สององค ์คอื เทพโซเบค



(Sobek) เทพเจา้แหง่ความอุดมสมบรูณ์ มรีูปร่างเป็นมนุษยแ์ตเ่ศยีรเป็นจระเข ้และ เทพเจา้ฮาโรเอรสิ (Haroeris)
เทพเจา้แหง่การแพทยอ์ยีปิตโ์บราณ วหิารนีสรา้งบนเนนิเขารมิฝังแม่น ้าํไนล ์เป็นบรเิวณทมีจีระเขช้กุชมุในสมัยโบราณ วัดนีจงึบชูาเทพโซเบก
ซงึมหัีวเป็นจระเข ้และมจีระเขมั้มมเีก็บรักษาไว ้

ชมภาพแกะสลกัพระนางคลโีอพตัรา ซงึเป็นรูปแบบของเครืองแตง่กายในการทําภาพยนตร ์และภาพแกะสลักทสํีาคัญ คอื
ภาพแกะสลกัการแพทยแ์ผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลกูของหญงิอยีปิตโ์บราณ และปฏทินิโบราณ
มรีา้นคา้มากมายตังอยู่ตลอดแนวทา่เรือ ขายเสอืผา้และสนิคา้พนืเมอืง

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํบนเรือ (บุฟเฟต)์

ทพีกั
พกัคา้งคนืบนเรอื

วนัท ี4
คอมออมโบ - เอ็ดฟ ู- ลกัซอร์

เชา้
บรกิารอาหารเชา้บนเรือ

เรือเทยีบทา่นําทา่น นงัรถเทยีมมา้ ไปชม วหิารเอ็ดฟ ูซงึไดรั้บการยกย่องวา่ เป็นวหิารอยีปิตโ์บราณทยัีงคงสภาพสมบรูณ์ทสีดุ
ตังอยู่ศนูยก์ลางของบรเิวณทอียู่อาศัย สรา้งขนึเพอืบชูาเทพเจา้ฮอรัส (Horus) มเีศยีรเป็นเหนียว เป็นเทพเจา้แหง่ความดแีละฉลาดรอบรู ้
มองไดไ้กลเหมอืนตาเหยียว อดตีวหิารถูกปกคลมุดว้ยทรายเกอืบถงึยอดตัวเสาและหัวเสาเป็นเวลานาน ปี ค.ศ. 1860 มกีารขนทราย
ปรากฏวา่ตัววหิารยังแข็งแรง แน่นหนา ขนาดของวหิารยาว 137 เมตร มเีสาใหญ่แบบไพรอนทวัีดได ้79 เมตรตรงดา้นหนา้และสงู 36 ม.
วหิารนีมขีนาดใหญ่และสวยงาม สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลับเรือ (กรุณาทปิคนขบัรถมา้ทา่นละ US$ 1)

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวันบนเรือ

บา่ย
พักผอ่นตามอัธยาศัยบนเรือสําราญ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํบนเรือ ซงึมสีถานบันเทงิตา่งๆไวใ้หท้กุทา่นไดเ้พลดิเพลนิ อาทเิชน่ ไนทค์ลับ, สระวา่ยน ้าํ, รา้นขายของทรีะลกึ ฯลฯ

ทพีกั
พกัคา้งคนืบนเรอื

วนัท ี5
ลุก๊ซอร์

เชา้
บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของเรือ

นําทา่นเดนิทางขา้มไปฝังตะวันตกของแม่น ้าํไนล ์(West Bank) หรือ นครธบีสใ์นสมัยอยีปิตโ์บราณ อดตีเชอืวา่เป็นทอียู่ของคนตาย หรือ
นครของผูว้ายชนม ์(Necropolis of Thebes) เต็มไปดว้ยกลุม่โบราณสถานทมีปีระวัตน่ิาพศิวง
ปัจจบัุนเป็นสถานททีอ่งเทยีวทใีหญ่ทสีดุของประเทศ

ชม หบุผากษตัรยิ ์(Valley of the Kings)  เป็นทฝัีงพระศพของฟาโรห ์63 พระองค ์ตังอยู่ทเีทอืกเขาทบัีน ทา่นสามารถเลอืกเขา้ชมไดเ้พยีง 3
สสุาน ดา้นหนา้ทางเขา้สสุานฟาโรหบ์นยอดเขานันดคูลา้ยปลายแหลมยอดปิรามดิ เป็นการเลอืกหวงซุย้ในการฝังศพ ใหค้ลา้ยวา่ฝังอยู่ใตปิ้รามดิ
สสุานเหลา่นีเป็นสสุานทถีูกเลอืกใหเ้ป็นสสุานทเีก็บ มัมมแีละสมบัตขิองกษัตรยิถ์งึ 63 สสุาน แตล่ะสสุานมขีนาดใหญ่เล็กตา่งกัน
ขนึอยู่กับระยะเวลาครองราชย ์สสุานเรมิสรา้งเมอืฟาโรหค์รองราชย ์และปิดเมอืฟาโรหส์นิพระชนม์
ภายในหลมุมจีติรกรรมทงีดงามสสีดใสราวกับเพงิวาดเสร็จไม่นานนี (ไม่รวมคา่เขา้สสุานของฟาโรหต์ตัุนคามอน ทา่นละ 100 อยิปิปอนด์
ถา้ตอ้งการชมกรุณาตดิตอ่ไกด)์

ชม วหิารฮคัเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนกิ ชอื “เซเนมุท” กวา่ 3,500 ปีมาแลว้เป็นทปีระดษิฐานพระศพของ
ฟาโรหห์ญงิฮัตเชพซตุ รูจั้กในนาม “ราชนีิหนวด” ฟาโรหห์ญงิองคเ์ดยีวในประวัตศิาสตรอ์ยีปิต ์ทรีุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค ์



ชม อนุสาวรยีแ์หง่เมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสสุานของฟาโรหอ์าเมนโฮเทปท ี3
อดตีเคยใชเ้ป็นวหิารประกอบพธิศีพของอาเมนโฮเทปท ี3 ประมาณ 2,000 กวา่ปีกอ่น เกดิเหตแุผน่ดนิไหวอย่างรุนแรง ทําใหตั้ววหิารพังลงมา
เหลอืเพยีงรูปสลักหนิทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สงู 20 เมตร

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวันบนเรือ

บา่ย
พักผอ่นตามอัธยาศัยบนเรือสําราญ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํบนเรือ หลังอาหารชมการแสดง (ขนึอยูก่บัรายการของเรอื)

ทพีกั
พกัคา้งคนืบนเรอื

วนัท ี6
ลุก๊ซอร ์- ไคโร

เชา้
บรกิารอาหารเชา้บนเรือ พรอ้มกับเช็คเอาท์

นําทา่นชม มหาวหิารคารน์คั (The Temple of Karnak)  เป็นวหิารทใีหญ่ทสีดุในโลก ตัววหิารหลังเดยีวมเีนือทถีงึ 60 เอเคอร์
ซงึใหญ่พอทจีะนําโบสถข์นาดใหญ่ของยุโรปไปวางไดถ้งึ 10 หลัง มหาวหิารแหง่นีเรมิกอ่สรา้งในสมัยฟาโรหท์ตุโมซสิท ี1 เพอืถวายแดเ่ทพอมอน-
รา เมอืกวา่ 3,600 ปี มาแลว้ หลังจากนัน ฟาโรหอ์งคต์า่งๆก็เรมิสรา้งเพมิเตมิ ทําใหว้หิารมขีนาดใหญ่ขนึอย่างมาก
แตเ่ห็นความยงิใหญ่ของวหิารแลว้ ขอใหท้กุทา่นลองจนิตนาการดวูา่ชาวอยีปิตโ์บราณใชว้ธิใีดในการขนยา้ยเสาและหนิ
พรอ้มทังการแกะสลักลวดลาย ซงึเมอืทา่นเห็นความสงูแลว้ก็จะยงิทําใหน้กึไม่ออกก็เป็นได ้วา่เขาใชว้ธิทํีาอย่างไร

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม วหิารลกัซอร ์(The Temple of Luxor) ซงึสรา้งถวายแกเ่ทพอมอน-รา กษัตรยิแ์หง่เทพ วหิารแหง่นีไดรั้บการบรูณะในปี ค.ศ. 1883
ภายในบรเิวณวหิารประกอบดว้ยซุม้ประตขูนาดใหญ่และรูปสลักหนิแกรนติขนาดมหมึา สลักเป็นรูปฟาโรหร์ามเซสท ี2 และมหาราชนีิเนเฟอตารี

ชม เสาโอบลิสิก ์เสาหนิแกรนติขนาดใหญ่ซงึแกะสลักดว้ยอักษรอยีปิตโ์บราณ(เฮโรกรฟิฟิค) เพอืสรรเสรญิเทพเจา้อมอนรา
ซงึทา่นอาจจะไดเ้ห็นเสาเชน่นีอกีท ีปลาซ เดอ ลา ทรอิอง (Place de la Triamph) เมอืงปารีส ประเทศฝรังเศส (แตเ่อ๊ะ!
ทําไมจงึมเีหมอืนกันเลา่อยีปิตไ์ปเอามาจากฝรังเศสหรือ? ลองหาคําตอบดลูะกัน) ภาพสลักทวีหิารแหง่นีก็ถอืไดว้า่น่าสนใจไม่นอ้ย เชน่
ภาพขบวนนักรบเดนิแถว ทสีลักอย่างแตกตา่งกันวา่เป็นนักรบชนชาตใิดบา้ง เห็นแลว้ก็ชวนใหน้กึถงึภาพสลักขบวนนักรบทปีราสาทหนิในเขมร
(ทวีา่ของกลุม่เสยีม - สยาม จะเดนิแตกแถวกัน)

นอกจากนัน ดา้นหนา้วหิารจะม ีถนนสฟิงซห์นา้แพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กโิลเมตร ใชเ้ป็นทางเชอืมระหวา่งวหิารลักซอรก์ับวหิารคารนั์ค
นําทา่นเยียมชม พรอ้มชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงท ีตลาดลกัซอร์

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลกัซอร ์เพอืเดนิทางกลับเมอืงไคโร

18.20 น.
เหนิฟ้าสู ่กรุงไคโร โดยเทยีวบนิท ีMS 360 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 50 นาท)ี

19.30 น.
ถงึ สนามบนิเมอืงกรุงไคโร รับสมัภาระในการเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ



ทพีกั
Cairo Pyramid Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
ไคโร - พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตอิยีปิต ์- สนามบนิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลังจากนันเช็คเอา้ท์

จากนันนําคณะเดนิทางเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์อันเลอืงชอืของโลก
เป็นสถานททีรีวมศลิปะวัตถุโบราณมากมายทสีดุในโลกแหง่หนงึ ชม โลงศพทองคําแทพ้รอ้มหนา้กากทองคําของฟาโรหต์ตุนัคาเมน
และสมบตัสิว่นตวัอกีมากมายของพระองค ์อาท ิเตยีงบรรทม รถศกึและเกา้อบีรรลังกท์องคําซงึภาพบนพนักเกา้อโีรแมนตกิมาก
เป็นภาพของฟาโรหต์ตัุนคาเมนนังอยู่บนเกา้อแีละมเหสขีองพระองคกํ์าลังทาน ้าํมันหอมให ้
ทังคูใ่สร่องเทา้แตะคนละขา้งอันแสดงถงึความรักอันลกึซงึ นอกจากนีทา่นยังจะไดช้มสมบัตอัินล ้าํคา่อนื  ๆอกีจํานวนมาก เชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มอื
สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต สงิของทังหมดลว้นมอีายุเกา่แกก่วา่ 3,300 ปี (ชมมัมมขีองฟาโรหร์ามเสสท ี2 และมันมขีองกษัตรยิทั์ง 11 พระองค์
คา่เขา้ชมไม่ไดร้วมอยู่ในรายการ ประมาณ 100 อยิปิตป์อนด)์

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทกุทา่นขนึชม ป้อมปราการ (Citadel) ซงึถูกสรา้งขนึโดย ผูนํ้าซาลาดนิในปี ค.ศ.1176 และเสร็จในปี ค.ศ. 1182
เพอืใชใ้นการตอ่สูใ้นสงครามครูเสด ซงึภายในสามารถชมทพัีกและทตัีงของรัฐบาลในสมัยนัน

ชม สเุหรา่แหง่โมฮมัเม็ดอาล ีซงึเรมิสรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857
ออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรีกตามแบบอย่างออตโตมันหรือตรุกใีนปัจจบัุน ภายในมนีาฬกิาบนลานในสเุหร่า
ซงึเป็นของขวัญในการแลกเปลยีนกับอนุสาวรียป์ลายแหลมโอบลิสิกข์องรามเสสท ี2
เพอืเป็นการสรา้งสมัพันธไมตรีอันดรีะหวา่งอยีปิตแ์ละฝรังเศส พรอ้มทังจะไดช้มววิเมอืงไคโรจากมุมสงูอสิระ

นําทา่นเลอืกซอืสนิคา้พนืเมอืงมากมายท ีตลาดขา่นเอลคาลลี ีตลาดสําคัญทางการคา้ขายของพนืเมอืง
และแหลง่สนิคา้ทรีะลกึทใีหญ่ทสีดุในกรุงไคโร ทา่นสามารถเลอืกซอืของพนืเมอืงสวยๆมากมาย ไม่วา่จะเป็นขวดน ้าํหอมททํีาดว้ยมอื สนิคา้ตา่งๆ
เครืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทรีะลกึแบบพนืเมอืง

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ รา้นอาหารทอ้งถนิ

หลังจากนัน นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิไคโร

23.30 น.
เหนิฟ้าสูก่ลับ ประเทศไทย โดยเทยีวบนิท ีMS 960 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ชวัโมง)

วนัท ี8
สนามบนิสวุรรณภมูิ

12.40 น.
ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจมริูล้มื

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์ยีปิต ์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี25 กันยายน 2562 เวลา 16:21 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์ยีปิต ์

อัตรานรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิโดยสารไป - กลบั กรงุเทพ - ไคโร - อาบูซมิเบล - อสัวาน // ลกุซอร ์- ไคโร - กรงุเทพ ชันประหยัด

• โดยสายการบนิ อยีปิตแ์อร์

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2 ท่านในโรงแรมระดบั 5 ดาว ตามทรีะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั รวมทังสนิ 2 คนื และบนเรอื 3 คนื

• คา่รถปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง

• คา่อาหารทุกมอืทรีะบุตามรายการ

• คา่บัตรเขา้ชมสถานทแีละการแสดงทุกแหง่ทรีะบุตามรายการ

• คา่วซีา่ประเทศอยีปิต ์(วซีา่กรุป๊) ใชเ้วลาในการยนืวซีา่กอ่นการเดนิทาง 20 วัน (สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย)

• คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทัวรค์นไทยมอือาชพีผูช้ํานาญเสน้ทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 2,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ
(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเท่านัน”)

• (หมายเหต ุ: คา่ประกนัอบุติเิหตสุาํหรบัเดก็ทมีอีายตุ่าํกวา่ 6 เดอืน และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 75 ปี
ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครงึหนงึของสญัญาฯ)

อัตรานไีมร่วม

• คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง

• ภาษีตา่งๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% ฯลฯ

• คา่ขอีฐู, คา่เขา้มดุลงไปในปิรามดิ, คา่เขา้ชมหอ้งมมัมฟีาโรห ์11 พระองค ์ทพีพิธิภณัฑฯ์ และรายการอนืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ เช่น คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่อาหาร - เครอืงดมื สงัพเิศษนอกเหนอืรายการ, มนิบิารแ์ละทวีชี ่องพเิศษ ฯลฯ

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 4 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 6 วนั เทา่กบั 24 USD)

• พนกังานขบัรถ ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 6 วนั เทา่กบั 18 USD)

• คา่ทปิคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 4 USD / ทา่น / วนั เทยีบเทา่กบัไกดท์อ้งถนิ (คดิเป็น 8 วนั เทา่กบั 32 usd)

กรณจีองนอ้ยกวา่ 20 วนักอ่นการเดนิทาง ตอ้งทําวซีา่ทเีมอืงไทย โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ 2500 บาท / ทา่น และตอ้งใช้
เอกสารประกอบการยนืวซีา่ รายละเอยีดตามทา้ยโปรแกรมทวัร ์

เงอืนไขการสํารองทนัีง

งวดท  ี1 : สาํรองทนัีงจ่าย 15, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วัน)พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง 
งวดท  ี2 : ชําระยอดสว่นทเีหลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั 
***หากไมช่ําระคา่ใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั***

กรณียกเลกิ

• ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจาํ บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ ณ วันนัน ทไีมส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเช่น คา่ตวัเครอืงบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจําหอ้งพกั
เป็นตน้)

• ยกเลกิหลงัจากจา่ยเงนิเต็มจาํนวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดในทุกกรณี

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทจะทําเรอืงยนืเอกสารไปยังสายการบนิ โรงแรม
และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพอืใหพ้จิารณาอกีครงั ทังน ีอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนนิการ ซงึไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ังหมดหรอืบางสว่น



หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขนึอยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจของสายการบนิ โรงแรมและในทุกๆบรกิารอนืๆเป็นสาํคญั

หมายเหตุ

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณทีไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น ซงึในกรณนีทีางบรษิทัฯ
ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนื ๆ ทนีอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายเพมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• ราคานคีดิตามราคาบัตรโดยสารเครอืงบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ ตามอตัราคา่น ้าํมนั หรอื คา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท
สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวั ตามสถานการณด์งักลา่ว

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

เอกสารประกอบขอวซีา่เขา้ประเทศอยีปิตก์รณีจองนอ้ยกวา่ 21 วัน
หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทาง และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืสาํหรบัประทับตราวซีา่ และตราประทับ
เขา้ประทับเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 4 หนา้เตม็

รปูถา่ย ตอ้งเป็น ขนาด 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน จํานวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรปูถา่ยทมีพีนืหลงัสขีาว เท่านัน ทางสถานฑูตไมร่บัพจิารณารปูถา่ยทเีป็นรปูสตกิเกอร์
หรอืรปูพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์รปูโพลาลอยด ์และรปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั หรอืรปูทนํีามาตดัตอ่

หลกัฐานการงาน กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ตอ้งแสดง สาํเนา ใบทะเบยีนการคา้
และหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนทมีชีอืของผูเ้ดนิทางแสดงความเป็นเจา้ของกจิการ เป็นกรรมการ หรอื หุน้สว่น (ไมต่อ้งใชต้วัจรงิ) ***** สาํคญัมาก
จะตอ้งเซน็ชอืรบัรองสาํเนา และประทับตราบรษัิทเป็นสาํคญั ***** กรณเีป็นพนักงาน ตอ้งมหีนังสอืรบัรองการทํางานจากทางบรษัิท หรอืหนว่ยงานทสีงักดั
มขีอ้ความระบุตาํแหนง่ เงนิเดอืน รายได ้วันเรมิทํางาน และช่วงเวลาทไีดร้บัอนมุตัใิหล้าหยดุงาน เป็นภาษาองักฤษเท่านัน
และจะตอ้งประทับตราบรษัิทรบัรองเป็นสาํคญั กรณเีป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน หรอืสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยู่
พรอ้มตราประทับของ ทางโรงเรยีน (เป็นภาษาองักฤษเท่านัน) และสาํเนาบัตรนักเรยีน หรอืบัตรนักศกึษา พรอ้มทังเซน็ชอืรบัรองสาํเนา

หลกัฐานการเงนิ ใบรบัรองสถานะทางการเงนิในชอืของผูเ้ดนิทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่านัน(ไมเ่อา STATEMENT) 

หมายเหตเุกยีวกบัการขอนมุตัวิซีา่ประเทศอยีปิตแ์ละขอ้ตา่งๆ 
*** ในการยนืขอวซีา่ เพอืเป็นการอาํนวยความสะดวกแกทุ่กๆ ท่าน กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทรีะบุ พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยนืวซีา่ ไมน่อ้ยกวา่
3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง (ในกรณทีเีอกสารของท่านไมส่มบูรณ ์ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ของท่านได ้
และท่านจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมเ่อง หากตอ้งการยนืวซีา่อกีครงั) 
*** ในการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ จะอยูใ่นดลุยพนิจิของทางสถานฑูตฯ ซงึในบางกรณ ีอาจจะมกีารเรยีกเอกสารเพมิเตมิจากทไีดร้ะบุไว ้
หรอือาจจะมกีารเรยีกสมัภาษณใ์นบางครงั ซงึอาจจะทําใหเ้กดิความไมส่ะดวกแกท่่านได ้
*** อนงึระเบยีบของสถานฑูตฯ ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบัตขิองลกูคา้ในแตล่ะราย
หากท่านมขีอ้สงสยัใดๆโปรดสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดต้ลอดเวลา ทางบรษัิทฯจงึตอ้งกราบขออภยัมา ณ ทนีี
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