
 

 

รหัสทัวร PVC1901304 
ทัวรอียิปต ไคโร กีซา เมมฟส ซัคคคารา เอ็ดฟู ลักเซอร 8 วัน 5 คืน 
(MS) 
ปรามิดข้ันบันได มหาปรามิด ชมสฟงซ ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล เข่ือนยักษอัสวาน  
ชมเสาหินโอเบลิสก วิหารคอม-ออม-โบ ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา วิหารเอ็ดฟู  
ชมหุบผากษัตริย ชมวิหารฮัคเชฟซุต ชมอนุสาวรียแหงเมมนอน มหาวิหารคารนัค วิหารลักซอร 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต ป�อมปราการ สุเหราแหงโมฮัมเม็ดอาลี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ 
20:30 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ช้ัน 4 แถว Q เคานเตอร 14-20 สายการบินอียิปต ซ่ึงมเีจาหนาท่ีบริษัท
ฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระแกทาน 

23.59 น.     ออกเดินทางโดยสายการบิน อียิปต แอร เท่ียวบินที่ MS 961    
 

 
 
วันที่สอง      ไคโร – เมมฟส – ซัคคคารา – ประมิด – สฟงค – กีซา 
04.10 น. ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระใน

การเดินทางเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู เมืองไคโร (เวลาทองถ่ินชากวา
ประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) เขาโรงแรมเพ่ือรับประทานอาหาร 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
หลังจากน้ันนําคณะเดินทางไป เมืองเมมฟส ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาแกแหงแรกใน
ยุคอียิปตโบราณกวา 5,000 ป เปนเมืองท่ีไดรับการบันทึกในประวัติศาสตรวามี
ความสําคัญในการรวมอียิปตบน และอียิปตลาง ใหเปนหน่ึง
เดียวโดยกษัตริยเมนา  ปฐมกษัตริยแหงราชวงศที่ 1 ที่น่ีทาน
จะไดชม รูปแกะสลักขนาดยักษ ดวยหินอลาบาสเตอรของ 
ฟาโรหรามเสสที่ 2 ฝมือการแกะสลักเปนเย่ียม ระหวางทาง
ทานจะไดเห็นตัวฐานรากของสถานท่ีโบราณและรูปแกะสลัก
จากหินที่ยังหลงเหลืออยูในระดับพื้นดิน และตนอินทผาลัม
ข้ึนสวยงามเปนทิวแถว แลวเดินทางตอไปยังเมืองโบราณที่
ใกลกันอีกเมืองคือ ซัคคารา เพ่ือชม ปรามิดขั้นบันได เปนส่ิงกอสรางขนาดใหญ 
ใชเปนสถานท่ีฝงพระศพของ กษัตริยซอเซอร และเปนตนแบบของปรามิดในยุค



 

 

ตอมา ทานจะไดทราบเร่ืองของปรามิดต้ังแตผูสรางไปจนถึงวิธีการสราง  การตัด
หินและอ่ืนๆ อีกนานับประการท่ีนาพิศวงชวนใหคนหา  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําคณะเดินทางสู เมืองกีซา เพ่ือเขาชม “มหาปรามิด”  หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรย

ของโลก ) เปนช่ือเรียกของสถานที่ฝงพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปจจุบัน
คือ ไคโร) ครอบคลุมพ้ืนที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต 
เปนที่ต้ังของมหาปรามิด 3 องค ซ่ึงองคฟาโรหแหงอียิปตโบราณสรางข้ึนเพ่ือฝง
พระศพของพระองคเอง นับเปนส่ิงกอสรางท่ีย่ิงใหญและเกาแกท่ีสุดของโลก ใช
เวลากอสรางทั้งส้ิน 30 ป สรางจากแทงหินขนาดใหญมาก 
แตละกอนหนักกวา 2 ตัน หินแตละกอนวางชิดติดกันแบบ
แนบสนิทมาก แมแตกระดาษก็สอดไมผาน ซึ่งประกอบดวย 
1) ปรามิดคีออพส (Cheops) หรือปรามิดคูฟู สรางใน
พ้ืนท่ี 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สรางดวยหินแกรนิต 2.3 
ลานแทง นาหนักกวากวา 60 ตันภายในมีหองโถงหลาย
หอง หองโถงใหญ หองโถงพระราชา หองโถงพระราชินี เปนปรามิดท่ีใหญที่สุดใน
โลก กลาวกันวาอาจนาวิหารเซ็นตปเตอรท่ีกรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นตปอลท่ี
ลอนดอน และดูโอโมวิหารแหงเมืองฟลอเรนซ รวมไวในปรามิดแหงน้ีไดอยาง
สบาย  
2) ปรามิดเคเฟรน (Chefren) สรางโดยฟาโรหคาแฟ ในป 2465 กอน ค.ศ. สูง 
136 เมตร ตากวาปรามิด 10 เมตร สรางบนเนินดินขนาดใหญ จึงทาใหดูสงา
กวาปรามิด 2 องค กินเน้ือที่ประมาณ 1.6 ลานลูกบาศกเมตร มีหองโถงกวาง 2 
หอง แตภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  
3) ปรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรางโดยฟาโรหเมนเคอเร ป 2420 กอน ค.ศ. 
มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กวาง 108 เมตร 
  
ชม “สฟงซ” ท่ีแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีสวนหัวเปนพระพักตรของฟาโรห
และลําตัวเปนสิงโต ทานอาจจะข่ีอูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศนรอบๆโดยมีหมูปรา
มิดเปนฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย (หรือเขาไปชมภายในตัวประมิดซ่ึง
เช่ือวาเปนที่ฝงพระศพขององคฟาโรหผูสรางประมิดน้ัน ภายในสรางเปนหองโถง
ใหญ มีทางเดินซ่ึงเราสามารถเดินลงไปดูได คาเขาชมไมไดรวมอยูในคาบริการทัวร 
และตองไปเขาคิวซ้ือบัตรเอง เน่ืองจากในแตละวันจะมีผูเขาชมไดไมเกินวันละ 
300 คนเทาน้ัน) 



 

 

แวะชม ศูนยกลางการทํา “กระดาษปาปรุส” ซึ่งเปนกระดาษชนิดแรกของโลกทํา
จากตนกก (PAPYRUS) ใชบันทึกขอความสรรเสริญเทพเจาและเหตุการณใน
สมัยอียิปตโบราณพรอมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ําหอม PERFUME 
FACTORY ซึ่งกลาวกันวาการทําน้ําหอมแบบน้ีสืบทอดมาต้ังแตสมัย พระนางคลี
โอพัตรา และยังเปนศูนยกลาง แหลงผลิดหัวน้ําหอมขนาดใหญใหกับย่ีหอ 
แบรนดเนมดัง ๆหลายย่ีหออีกดวย 
 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
  นําทานเขาสูที่พัก Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 
 
 
วันที่สาม         ไคโร-อาบูซิมเบล-อัสวาน - ลองเรือสําราญ 
02.30 น.  บริการอาหารเชา แบบกลอง โดยทางโรงแรมจะเตรียมไวให 
  ไดเวลาอันสมควร นําทุกทานเดินทางไปยังสนามบิน เพ่ือเดินทางตอไปยัง เมือง
อาบูซิมเบล 
05.00 น. ออกเดินทางสู  เมืองอาบูซิมเบล โดยสายการบินอียิปตแอร เที่ยวบินท่ี MS 407 

(ใชเวลาบิน 2.40 ช่ัวโมง โดยแวะจอดรับ-สง คนท่ีเมืองอัสวาน คณะยังไมลงนะ
ครับ เพราะเราลงท่ีเมือง อาบูซิมเบล) 

07.40 น. ถึง  สนามบินเมืองอาบูซิมเบล  
นําทุกทาน ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซ่ึงประกอบดวยวิหารใหญของ ฟาโรหราม
เสสท่ี 2 และวิหารของ เนเฟอรตารี ซึ่งเปนมเหสีท่ีรักของ
พระองค วิหารอาบูซิมเบลงดงามย่ิงใหญและมีช่ือกองโลก
เพราะเม่ือมีการสรางเข่ือนขนาดยักษที่อัสวาน ทําใหวิหาร 
17 แหงจมอยูใตน้ํา จนองคการยูเนสโกตองมาชวยยกให
และมหาวิหารอาบูซิมเบลก็ถูกยกข้ึนสูงจากพื้นดิน  65 
เมตร ซ่ึงเปนงานที่ยากมาก ใชเวลาท้ังส้ิน 4 ป ส้ินคาใชจาย 40 ลานเหรียญสหรัฐ 
ภายในวิหารใหญมีหองบูชาและมีรูปสลัก 4 องคน่ังอยู หน่ึงในน้ันคือ ฟาโรหราม
เสสท่ี 2 พรอมดวยเทพเจาตางๆ อีก 3 องค และทุกปวันท่ี 22 ก.พ. และวันที่ 22 
ต.ค. ลําแสงแรกของพระอาทิตยจะสาดสองเขาไปตองรูปสลัก และวากันวาวันที่ 
22 ก.พ. ตรงกับวันประสูติของฟาโรหรามเสสท่ี 2 ขณะทีว่ันที่ 22 ต.ค. ตรงกับวัน



 

 

ข้ึนครองราชยของพระองค แสดงใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการ
คํานวณของชาวอียิปตโบราณ  

10.40 น. เหินฟ�าสู อัสวาน โดยเท่ียวบินที่ MS 410 (ใชเวลาบินประมาณ 45 นาท)ี 
11.25 น. ถึง เมืองอัสวาน จากน้ันเดินทางตอไปยัง เรือสําราญท่ีพักซ่ึงเปนเรือสําราญขนาด

ใหญ ลองไปตามแมน้ําไนล  
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน 

จากน้ันนําทานไปชม เข่ือนยักษอัสวาน หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกวา High Dam ที่สราง
ข้ึนในป คศ 1960 เพ่ือ  ชวยใหมีน้ําหลอเล้ียงไรนาตลอดป อีกทั้งยังใชพลังน้ํา
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ�าเพ่ือใหเพียงพอกับความตองการของคนท้ังประเทศ และเพ่ือ
ป�องกันน้ําไหลทวมจากแมน้ําไนลเวลาฝนตกหนัก ซ่ึงเข่ือนน้ีมีความยาว 36,000 
เมตร ซ่ึงนักทองเท่ียวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการสรางเข่ือนสราง
แมน้ําไนล คือ ทะเลสาบนัสเซอร ( Nasser ) มีความลึก 80 เมตรและกวาง 10 
เมตร จากน้ันนําทาน ชม เสาหินโอเบลิสก แกะสลัก
จากหนาผาซ่ึงยังไมแลวเสร็จ (The Unfinished 
Obelisk) เปนแทงหินมหึมาท่ีสกัดเกือบเสร็จแลว  
แตมีรอยราวจึงทิ้งคางไวเชนน้ัน  แทงหินน้ีเปนของ
พระนางฮัทเชปซุท  หากไมแตกราวจะเปนเสาโอเบ
ลิสกท่ีสูง 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลิสก
น้ีเปนอนุสาวรียชนิดหน่ึงของอียิปตโบราณ สราง
เพ่ือบูชาแดเทพ อามุน-รา หรือ สุริยะเทพ ลองเรือเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ( 
Felucca) ผานชม สวนพฤกษศาสตร (Botanical Gardens) เปนที่ศูนยรวม
พันธไมนานาชนิด, สุสานอากาขาน, วิวชีวิตความเปนอยูของชาวเมืองอัสวานสอง
ขางทาง ฯลฯ 
ลองเรือชมวิวทิวทัศนอันงดงามหนาเมืองอัสวานขณะลองไปตามแมน้ําไนล ขณะที่
เรือลองไป คอมออมโบ (Kom Ombo) ชุมชนท่ีต้ังอยูติดริมแมน้ําไนล บานเรือน
สวนใหญสูงเพียง 1 หรือ 2 ช้ัน  ระหวางทางผานแหลงเพาะปลูกท่ีสําคัญริมแมน้ํา 
นําทานชม วิหารคอม-ออม-โบ ต้ังอยูบนเนินเขาเล็กๆ ที่ล้ําออกมาถึงแมน้ําไนล  
สามารถเห็นวิวของแมน้ําไนลอันงดงาม  คําวา “คอม” เปนภาษาอาหรับ หมายถึง
ภูเขาเล็กๆ  วิหารน้ีเกือบเปนวิหารอะโครโพลิสของกรีก  หินที่ใชสรางแตกตางกับ
วิหารอ่ืนๆ  อาจเปนเพราะถูกปกคลุมดวยทรายเปนเวลานาน  การวางแบบของ
พ้ืนท่ีแปลกและเปนเฉพาะตัว เปนวิหารของเทพเจาสององค คือ เทพโซเบค 
(Sobek) เทพเจาแหงความอุดมสมบูรณ มีรูปรางเปนมนุษยแตเศียรเปนจระเข 



 

 

และ เทพเจาฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจาแหงการแพทยอียิปตโบราณ  วิหารน้ี
สรางบนเนินเขาริมฝم�งแมน้ําไนล เปนบริเวณท่ีมีจระเขชุกชุมในสมัยโบราณ  วัดน้ีจึง
บูชาเทพโซเบก ซ่ึงมีหัวเปนจระเข  และมีจระเขมัมมี่เก็บรักษาไว  ชมภาพแกะสลัก
พระนางคลีโอพัตรา ซ่ึงเปนรูปแบบของเคร่ืองแตงกายในการทําภาพยนตร  และ
ภาพแกะสลักที่สําคัญ คือ ภาพแกะสลักการแพทยแผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการ
คลอดลูกของหญิงอียิปตโบราณ และปฏิทินโบราณ  มีรานคามากมายต้ังอยูตลอด
แนวทาเรือ  ขายเส้ือผาและสินคาพ้ืนเมือง  

ค่ํา   บริการอาหารค่ําบนเรือ ( บุฟเฟต ) และ พักคางคืนบนเรือ  
  
วันที่ส่ี    คอมออมโบ-เอ็ดฟู -ลักซอร   
เชา   บริการอาหารเชาบนเรือ 

 เรือเทียบทานําทาน น่ังรถเทียมมาไปชม วิหารเอ็ดฟู  ซ่ึง
ไดรับการยกยองวา  เปนวิหารอียิปตโบราณท่ียังคงสภาพ
สมบูรณท่ีสุด  ต้ังอยูศูนยกลางของบริเวณท่ีอยูอาศัย  
สรางข้ึนเพ่ือบูชา เทพเจาฮอรัส (Horus) มีเศียรเปน
เหน่ียว เปนเทพเจาแหงความดีและฉลาดรอบรู มองได
ไกลเหมือนตาเหย่ียว อดีตวิหารถูกปกคลุมดวยทรายเกือบถึงยอดตัวเสาและหัว
เสาเปนเวลานาน ป ค.ศ. 1860 มีการขนทราย ปรากฏวาตัววิหารยังแข็งแรง แนน
หนา  ขนาดของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญแบบไพรอนที่วัดได 79 เมตรตรง
ดานหนาและสูง 36 ม. วิหารน้ีมีขนาดใหญและสวยงาม สมควรแกเวลาเดินทาง
กลับเรือ  (กรุณาทิปคนขับรถมาทานละ US$ 1)  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวันบนเรือ 
 พักผอนตามอัธยาศัยบนเรือสําราญ 
ค่ํา  บริการอาหารค่ําบนเรือและ ซ่ึงมีสถานบันเทิงตางๆไวใหทุกทานไดเพลิดเพลิน 

อาทิเชน ไนทคลับ, สระวายน้ํา, รานขายของท่ีระลึก ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีห่า    ลุกซอร 
เชา  บริการอาหาร ณ หองอาหารของเรือ 

 นําทานเดินทางขามไปฝم�งตะวันตกของแมน้ําไนล (West 
Bank) หรือ นครธีบสในสมัยอียิปตโบราณ  อดีตเช่ือวา
เปนท่ีอยูของคนตาย หรือ นครของผูวายชนม 
(Necropolis of Thebes) เต็มไปดวยกลุมโบราณ
สถานท่ีมีประวัตินาพิศวง ปจจุบันเปนสถานท่ีทองเที่ยวที่
ใหญที่สุดของประเทศ  ชม หุบผากษัตริย (Valley of 

the Kings) เปนที่ฝงพระศพของฟาโรห 63 พระองค ต้ังอยูที่เทือกเขาทีบัน  
ทานสามารถเลือกเขาชมไดเพียง 3 สุสาน  ดานหนาทางเขาสุสานฟาโรหบนยอด
เขาน้ันดูคลายปลายแหลมยอดปรามิด  เปนการเลือกหวงซุยในการฝم�งศพ  ให
คลายวาฝงอยูใตปรามิด  สุสานเหลาน้ีเปนสุสานท่ีถูกเลือกใหเปนสุสานที่เก็บ มัมมี่
และสมบัติของกษัตริยถึง 63 สุสาน  แตละสุสานมีขนาดใหญเล็กตางกัน  ข้ึนอยู
กับระยะเวลาครองราชย  สุสานเร่ิมสรางเม่ือฟาโรหครองราชย  และปดเมื่อ
ฟาโรหส้ินพระชนม  ภายในหลุมมีจิตรกรรมที่งดงามสีสดใสราวกับเพ่ิงวาดเสร็จไม
นานน้ี  (ไมรวมคาเขาสุสานของฟาโรหตุตันคามอน  ทานละ 100 อิยิปปอนด ถา
ตองการชมกรุณาติดตอไกด) ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of 
QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ช่ือ “เซเนมุท” กวา 3,500 ป
มาแลวเปนที่ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรหหญิงฮัตเชพซุต รูจักในนาม “ราชินี
หนวด” ฟาโรหหญิงองคเดียวในประวัติศาสตรอียิปต ท่ีรุงเรืองมากในสมัยของ
พระองค  
ชมอนุสาวรียแหงเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรหอาเมน
โฮเทปที่ 3 อดีตเคยใชเปนวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปท่ี 3  ประมาณ 
2,000 กวาปกอน  เกิดเหตุแผนดินไหวอยางรุนแรง  ทําใหตัววิหารพังลงมา  
เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ 2 รูป สูง 20 เมตร  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวันบนเรือ  
 พักผอนตามอัธยาศัยบนเรือสําราญ 
ค่ํา  บริการอาหารค่ําบนเรือ หลังอาหารชมการแสดง (ข้ึนอยูกับรายการของเรือ)  
 
 
 
 



 

 

วันทีห่ก    ลุกซอร – ไคโร 
เชา  บริการอาหารเชาบนเรือ พรอมกับเช็คเอาท  

 นําทานชม มหาวิหารคารนัค (The Temple of 
Karnak) เปนวิหารท่ีใหญที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมี
เน้ือที่ถึง 60 เอเคอร  ซ่ึงใหญพอที่จะนําโบสถขนาดใหญ
ของยุโรปไปวางไดถึง 10 หลัง มหาวิหารแหงน้ีเร่ิม
กอสรางในสมัยฟาโรหทุตโมซิสที่ 1 เพ่ือถวายแดเทพ
อมอน-รา เม่ือกวา 3,600 ป มาแลว หลังจากน้ัน ฟาโรหองคตางๆ ก็เร่ิมสราง
เพ่ิมเติม ทําใหวิหารมีขนาดใหญข้ึนอยางมาก แตเห็นความย่ิงใหญของวิหารแลว 
ขอใหทุกทานลองจินตนาการดูวาชาวอียิปตโบราณใชวิธีใดในการขนยายเสา และ
หิน พรอมทั้งการแกะสลักลวดลาย ซึ่งเม่ือทานเห็นความสูงแลวก็จะยิ่งทําใหนึกไม
ออกก็เปนได วาเขาใชวิธีทําอยางไร  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานชม วิหารลักซอร (The Temple of Luxor) ซ่ึงสรางถวายแกเทพอมอน-
รา กษัตริยแหงเทพ เชนกัน วิหารแหงน้ีไดรับการบูรณะในป ค.ศ. 1883 ภายใน
บริเวณวิหารประกอบดวยซุมประตูขนาดใหญและรูปสลักหินแกรนิตขนาด มหึมา 
สลักเปนรูปฟาโรหรามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก เสา
หินแกรนิตขนาดใหญซ่ึงแกะสลักดวยอักษรอียิปตโบราณ(เฮโรกริฟฟค) เพ่ือ
สรรเสริญเทพเจาอมอนรา ซ่ึงทานอาจจะไดเห็นเสาเชนน้ีอีกท่ี  ปลาซ เดอ ลา ทริ
ออง (Place de la Triamph) เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส (แตเอะ! ทําไมจึงมี
เหมือนกันเลาอียิปตไปเอามาจากฝร่ังเศสหรือ? ลองหาคําตอบดูละกัน) ภาพสลักท่ี
วิหารแหงน้ีก็ถือไดวานาสนใจไมนอย เชน ภาพขบวนนักรบเดินแถว ท่ีสลักอยาง
แตกตางกันวาเปนนักรบชนชาติใดบาง เห็นแลวก็ชวนใหนึกถึงภาพสลักขบวน
นักรบท่ีปราสาทหินในเขมร (ที่วาของกลุมเสียม --- สยาม จะเดินแตกแถวกัน) 
นอกจากน้ัน ดานหนาวิหารจะมี ถนนสฟงซหนาแพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 
กิโลเมตรใชเปนทางเช่ือมระหวางวิหารลักซอรกับวิหารคารนัค  
นําทานเย่ียมชม พรอมชอปปم�งสินคาพ้ืนเมืองท่ีตลาดลักซอร  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหาร นําทานเดินทางสู สนามบินลักซอร เพ่ือเดินทางกลับเมืองไคโร 

18.20 น. เหินฟ�าสู    กรุงไคโร   โดยเที่ยวบินท่ี MS 360 (ใชเวลาบินประมาณ 50 นาที) 
19.30 น. ถึง  สนามบินเมืองกรุงไคโร   หลังจากรับสัมภาระในการเดินทางเรียบรอยแลว 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารทองถ่ิน  



 

 

  นําทานเขาสูที่พัก Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 
 
วันที่เจ็ด          ไคโร-พิพิธภัณฑแหงชาติอียิปต-สนามบิน 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  หลังจากน้ันเช็คเอาท 

 จากน้ันนําคณะเดินทางเขาชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
อียิปต อันเล่ืองช่ือของโลกเปนสถานท่ีที่รวมศิลปะวัตถุ
โบราณมากมายที่สุดในโลกแหงหน่ึงชม โลงศพทองคํา
แทพรอมหนากากทองคําของฟาโรหตุตันคาเมนและ
สมบัติสวนตัวอีกมากมายของพระองค อาทิ เตียง
บรรทม รถศึกและเกาอ้ีบรรลังกทองคําซ่ึงภาพบนพนัก
เกาอ้ีโรแมนติกมาก เปนภาพของฟาโรหตุตันคาเมนน่ังอยูบนเกาอ้ีและมเหสีของ
พระองคกําลังทาน้ํามันหอมให ท้ังคูใสรองเทาแตะคนละขางอันแสดงถึงความรัก
อันลึกซ้ึง นอกจากน้ีทานยังจะไดชมสมบัติอันล้ําคาอ่ืนๆ อีกจํานวนมาก เชน แหวน 
สรอยขอมือ สรอยคอ ฝมือประณีต  ส่ิงของท้ังหมดลวนมีอายุเกาแกกวา 3,300 
ป (ชมมัมมี่ของฟาโรหรามเสสท่ี 2 และมันมี่ของกษัตริยทั้ง 11 พระองค คาเขาชม
ไมไดรวมอยูในรายการ ประมาณ 100 อิยิปตปอนด) 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคารทองถ่ิน  
 นําทุกทานข้ึนชม ป�อมปราการ (Citadel) ซ่ึงถูกสรางข้ึนโดย ผูนําซาลาดินในป 

ค.ศ.1176และเสร็จในป ค.ศ. 1182 เพ่ือใชในการตอสูในสงครามครูเสด    ซึ่ง
ภายในสามารถชมท่ีพักและที่ต้ังของรัฐบาลในสมัยน้ัน  ชม สุเหราแหงโมฮัมเม็ด
อาลี ซ่ึงเร่ิมสรางในป ค.ศ. 1830 และเสร็จในป ค.ศ.1857 ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวกรีกตามแบบอยางออตโตมันหรือตุรกีในปจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานใน
สุเหราซ่ึงเปนของขวัญในการแลกเปล่ียนกับอนุสาวรียปลายแหลมโอบิลิสกของราม
เสสท่ี 2 เพ่ือเปนการสรางสัมพันธไมตรีอันดีระหวางอียิปตและฝร่ังเศส พรอมท้ัง
จะไดชมวิวเมืองไคโรจากมุมสูงอิสระเลือกซ้ือส้ินคาพื้นเมืองมากมายที่ “ตลาดขาน
เอลคาลีลี” ตลาดสําคัญทางการคาขายของพ้ืนเมืองและแหลงสินคาท่ีระลึกท่ีใหญ
ท่ีสุดในกรุงไคโร ทานสามารถเลือกซื้อของพ้ืนเมืองสวยๆ มากมาย ไมวาจะเปน
ขวดน้ําหอมที่ทําดวยมือ สินคาตางๆ เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลาย
แบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกแบบพ้ืนเมือง  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ รานอาหารทองถ่ิน / หลังจากน้ัน นําทานเดินทางสู
สนามบินไคโร  



 

 

23.30 น.  เหินฟ�าสูกลับประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ MS 960 (ใชเวลาบินประมาณ 9 
ช่ัวโมง) 
 
วันที่แปด       สนามบินสุวรรณภูมิ 
12.40 น. ถึง  สนามบินสุวรรณภูม ิ   ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจมิรู
ลืม  
 

****************************************** 
 

 
 
ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร, รถไฟ หรือต๋ัวเคร่ืองบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจงใหเจาหนาท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวทุกประเภท  
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวรมีการยกเลิกการเดินทาง  
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 
หมายเหตุ   

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะ
ยึดถือความปลอดภัยเปนหลัก 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียวเพ่ิม 

9-16 พ.ย.62 60,999 บาท 59,999 บาท 58,999 บาท 8,500 บาท 
23-30 พ.ย.62 60,999 บาท 59,999 บาท 58,999 บาท 8,500 บาท 
3-10 ธ.ค.62 60,999 บาท 59,999 บาท 58,999 บาท 8,500 บาท 
26 ธ.ค.-02 ม.ค.
63 65,999 บาท 64,999 บาท 63,999 บาท 10,900 

บาท 
28 ธ.ค.-04 ม.ค.
63 65,999  บาท 64,999 บาท  63,999 บาท 10,900 

บาท 



 

 

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมี
การเปล่ียนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใชในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง 
ซ่ึงทางผูจัดรายการคิดราคาไวที่ 20 ทาน ทางผูจัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง 
หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเต็ม ทานละ 4,000 บาท 

 
***เด็กท่ีอายุ เกิน 6 ขวบ บังคับตองเสริมเตียงคะ*** 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ–ไคโร–อาบูซิมเบล– อัสวาน// ลุกซอร-ไคโร–
กรุงเทพ ช้ันประหยัด 

โดยสายการบิน อียิปตแอร 
2.   คาภาษีสนามบินทุกแหง 
3.    คาที่พักหองละ 2 ทานในโรงแรมระดับ 5 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  
     รวมทั้งส้ิน 2 คืน และบนเรือ 3 คืน 
4.   คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
5.   คาอาหารทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ 
6.     คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ  
7.   คาวีซาประเทศอียิปต (วีซากรุป) ใชเวลาในการย่ืนวีซากอนการเดินทาง 20 วัน (สําหรับผู
ถือหนังสือเดินทางไทย) 
8.   คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวรคนไทยมืออาชีพผูชํานาญเสนทาง 
9.   คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 
บาท 
     วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษ

เทาน้ัน”) 
(หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาภาษีมูลคา 7% และ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 



 

 

3. คาข่ีอูฐ, คาเขามุดลงไปในปรามิด, คาเขาชมหองมัมม่ีฟาโรห 11 พระองค ท่ีพิพิธภัณฑฯ 
และรายการอ่ืนท่ีไมไดระบุไวในรายการ 

4. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม ส่ังพิเศษนอกเหนือ
รายการ, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ 

5. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 4 USD / ทาน / วัน     (คิดเปน 6 วัน เทากับ 24 
USD)       

       พนักงานขับรถ  ทานละ 3 USD / ทาน / วัน           (คิดเปน 6 วัน เทากับ 18 USD) 
     คาทิปคาทปิหัวหนาทัวร ทานละ 4 USD / ทาน / วัน เทียบเทากับไกดทองถ่ิน (คิดเปน 8 วัน 

เทากับ 32 usd) 
    กรณีจองนอยกวา 20 วันกอนการเดินทาง ตองทําวีซาที่เมืองไทย โดยมีคาใชจายเพ่ิมเติม 2500 

บาท / ทาน  
และตองใช เอกสารประกอบการย่ืนวีซา รายละเอียดตามทายโปรแกรมทัวร 
 

เง่ือนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พรอมสงสําเนาหนังสือ
เดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 
 
กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืน
เงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท
จะทําเร่ืองย่ืนเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีก
คร้ัง ท้ังน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินได
ท้ังหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 
โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ  
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 15 ทาน  ซ่ึงในกรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให
ถาตองการ 



 

 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ี
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และ
อ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ 
ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน 
ตามอัตราคาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัว ตาม
สถานการณดังกลาว 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
เงินในทุกกรณี 
หากลูกคาทานใด ย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ลูกคาตองชําระคามัดจําที่ 10,000 บาท และ
คาวีซาตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 
 
หมายเหตุเก่ียวกับการขอนุมัติวีซาประเทศอียิปตและขอตาง ๆ 
1. เอกสารประกอบขอวีซาเขาประเทศอียิปต กรณีจองเดินทางนอยกวา 21 วัน  
- หนังสือเดินทาง 
   ตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และตองมีหนาวางเหลือ
สําหรับประทับตราวีซา และตราประทับ  เขาประทับเขา-ออกอยางนอย 4 หนาเต็ม 
- รูปถาย 
   ตองเปน  ขนาด 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และตองเปนรูปถายท่ีมีพ้ืนหลังสี
ขาว เทาน้ัน ทางสถานฑูตไมรับพิจารณารูปถายที่เปนรูปสต๊ิกเกอร หรือรูปพิมพจาก
คอมพิวเตอร รูปโพลาลอยด และรูปถายที่มีวิวดานหลัง หรือรูปที่นํามาตัดตอ 
- หลักฐานการงาน 
  กรณีเปนเจาของกิจการ ตองแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนที่มีช่ือของผูเดินทางแสดงความเปนเจาของกิจการ เปนกรรมการ หรือ หุนสวน  (ไม
ตองใชตัวจริง) 
  ***** สําคัญมาก จะตองเซ็นช่ือรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเปนสําคัญ ***** 



 

 

กรณีเปนพนักงาน ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหนวยงานที่สังกัด มี
ขอความระบุตําแหนง เงินเดือน รายได   วันเร่ิมทํางาน และชวงเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาหยุด
งาน เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และจะตองประทับตราบริษัทรับรองเปนสําคัญ   
กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยู พรอมตราประทับของ    
  ทางโรงเรียน (เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พรอมท้ัง
เซ็นช่ือรับรองสําเนา 
- หลักฐานการเงิน 
  ใบรับรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเดินทาง จากทางธนาคารเปนภาษาอังกฤษ เทาน้ัน(ไม
เอา STATEMENT) 
 
หมายเหตุเก่ียวกับการขอนุมัติวีซาประเทศอียิปตและขอตาง ๆ 
*** ในการย่ืนขอวีซา เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทาน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ครบตามท่ีระบุ พรอมสงมอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซา ไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการ
เดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของทานไมสมบูรณ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของ
ทานได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมเอง หากตองการย่ืนวีซาอีกคร้ัง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมี
การเรียกเอกสารเพ่ิมเติมจากที่ไดระบุไว หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณในบางคร้ัง ซ่ึงอาจจะ
ทําใหเกิดความไมสะดวกแกทานได  
*** อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติ
ของลูกคาในแตละราย หากทานมีขอสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได
ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตองกราบขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 
2.ตัวอยางเอกสารในการย่ืนวีซา อียิปต แบบON ARRIVAL  ตองสงใหกับทางบริษัทกอนการ
เดินทาง 21 วัน  



 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา ในกรณีที่สงหนาพาสปอรตอายุเหลือนอย
กวา 6 เดือน ทางบริษัทฯไมรับผดิชอบกรณีสายการบินปฏิเสธในการข้ึนเคร่ือง 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 
 

 
**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เก่ียวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุก
กรณี** 
 


