
 

 

รหัสทัวร WEP 1902230 
ทัวร อียิปต เจาะลึก 10วัน 7คืน  MS 
กรุงไคโร / ลงเรือสําราญ “M/S AMARCO / ลองเรือใบเฟลลุกกา / แมน้ําไนล 
/ ลองเรือสําราญ /คอม ออมโบ / เอ็ดฟู / ลักซอร / เมมฟส / ซัคคารา / 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต / อเลก็ซานเดรีย 
 

อียิปต เจาะลึก 10วัน 7 คืน  
10-19 ตลุาคม 2562  

  
   จุดเดนของโปรแกรมทัวร  
 จัดโปรแกรมทัวรอยางประณีต  ไมแนนจนเกินไป ซึง่จะทาํใหมีเวลาในการเที่ยวชมอยาง
สบายๆ  และ ไดรับการบรรยายชมอยางละเอียดจากผูมคีวามรูจริง  
 อาหารทกุมือ้ผานการเลือกสรรอยางดี  สวนใหญจะทานในโรงแรมระดับ 4 ดาว  (ไมทาน
อาหารจีนเด็ดขาด)  และ มีอาหารไทยใหทานอยางนอย 2 มื้อ  
 ราคาน้ีรวมทุกอยาง  คาวีซา  คาทิปคนขับรถบัส  รถมา  ไกด  เจาหนาที่ชวยเหลือใน
สนามบิน   คนยกกระเป�าในเรือ และ โรงแรม   ไมมคีาใชจายจุกจิกกวนใจใดๆอีกเลย   
 
กําหนดการเดินทาง 10 – 19  ตุลาคม  2562 
 
วันแรกของการเดินทาง  วันพฤหัสบดี ที ่10 ตุลาคม 2562 กรุงเทพฯ 
2030 น. พรอมกันที่สนามบินสวุรรณภมู ิ เคานเตอร Q  สายการบินอียิปตแอร  รหัส MS  

(ใชประตูทางเขาอาคารหมายเลข 8) 
23.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินอียปิตแอร  เที่ยวบินที่ MS961  มุงหนาตรงสูไคโร

โดยไมแวะที่ไหนเลย  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 10 ช่ัวโมง) 
 
วันทีส่องของการเดินทาง   วันศุกรที่ 11 ตลุาคม 2562
 กรุงเทพฯ – ไคโร – อสัวาน 
04.20 น. ถึงสนามบินกรุงไคโร (ตามเวลาทองถิ่นที่ไคโร  ซึ่งชากวากรุงเทพฯ 5 ช่ัวโมง) ผาน

ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง   



 

 

07.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS 391 สูเมืองอัสวาน (ASWAN) 
08.25 น. ถึงสนามบินเมอืงอัสวาน รับประทานอาหารเชาที ่ โรงแรมMOVENPICK นําทาน

ลงเรือสําราญ “M/S AMARCO หรือ ระดบัเดียวกัน   
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในเรือสําราญ 
 ลองเรือใบเฟลลุกกา ในแมน้ําไนล  
20.30 น. รับประทานอาหารค่ํา  คางคืนบนเรือ 
 
วันทีส่ามของการเดินทาง  วันเสารที่ 12 ตลุาคม 2562
 ลองเรือสําราญ-คอม ออมโบ – เอ็ดฟู 
08.00 น. รับประทานอาหารเชาภายในเรือ
สําราญ   
 นําชม วิหารแหงพิเลย (TEMPLE OF 

PHILAE) สรางในสมัยราชวงศ
สุดทายของอียิปตโบราณประมาณ 
2,000 กวาปมาแลว  จากน้ันชม  
เขื่อนใหญแหงเมืองอัสวาน  และ 
แหลงตัดหินแกรนิตโบราณของอียิปต  จากน้ันเดินทางกลับเรือ  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสําราญ   เรือจะเร่ิมออกเดินทางลองไปในแมน้ํา
ไนลที่แสนจะสวยงาม   ขึ้นฝم�งชม  
วิหารคอม ออมโบ  (THE 
TEMPLE OF KOM OMBO)  ซึง่ อยู
เหนืออัสวานขึ้นไปประมาณ 50 
กิโลเมตร  เปนศิลปะกรีก-โรมัน ซึง่ ช่ืน
ชมกันวานารักที่สดุในอียปิต   
จากน้ัน  ลองเรือสู เมืองเอ็ดฟู 
(EDFU) เปนเมอืงสาํคญัอีกแหงหน่ึง ใน
สมัยโบราณบนฝم�งซายแมน้ําไนลในอียิปตตอนบนที่ยังสมบูรณราวกบัเพิ่งสรางเมื่อ
วานน้ี  เปนศิลปะแบบเกรโก โรมัน    

17.00 น. เชิญด่ืมน้ําชา   บนดาดฟ�าเรือ  พรอมชมทวิทศันสองฝم�งแมน้ําไนลยามเย็น 
19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา  
 พักคางคืนบนเรือสําราญ   
 



 

 

วันทีส่ี่ของการเดินทาง     วันอาทติยที่ 13 ตุลาคม 2562 
 เอ็ดฟู – ลกัซอร 
07.00 น. นําทานขึ้นฝم�ง  ชม วิหารเอ็ดฟู (TEMPLE OF HORUS OF EDFU) ศึกษา

สถาปตยกรรมและฉากประเพณีความ
เปนอยู  ซึ่งถอืกันวาเปนประวติัศาสตรอารย
ธรรมของอียิปตทั้งประเทศทีเดียว  และชม
การตอสูของเทพเจาฮอรัส (HORUS) ซึง่
พุงฉมวกปราบเซธ (SETH) คือใตฝุ�น   

08.00 น. รับประทานอาหารเชาบนเรือสําราญ 
09.00 น. เรือลองสู เมืองลักซอร (LUXOR) อันเปน

เมืองที่ไดช่ือวา “ฮาเร็มแหงทกัษิณ”  อยูทางตอนใตของนครธีบสโบราณ 
(THEBES) มีโรงแรมและรานขายของทีร่ะลกึสําหรับตอนรับนักทองเที่ยวที่แหกัน
เขามาชมสถานทีต่างๆ ที่อยูโดยรอบเมอืง  มีวหิารเทพอามุน-รา (AMUN-RA)  
ซึ่งเปนใหญกวาเทพทั้งปวงตระหงานเหมือนเทพพมิานบนสรวงสวรรค  อยูบนฝم�ง
ขวาของแมน้ําไนล   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสําราญ 
17.00 น. เชิญด่ืมน้ําชา   บนดาดฟ�าเรือ  พรอมชมทวิทศันสองฝم�งแมน้ําไนลยามเย็น 

นําทานชม วิหารแหงลักซอร (TEMPLE 
OF LUXOR) ที ่อเมนโนฟสที ่ 3 โปรดให
สร างข ึ ้นใหม ให เป นวิหารหินทรายเน้ือ
ละเอียดที่ใหญโตและสูงกวาเดิม  บนพื้นที่
ลาดดวยแผนเงินและเคร่ืองหอม  ตอมาราม
เซสที ่ 2 โปรดใหสรางอุทยานหนาวิหาร
อลังการดวยรูปประติมากรรมที ่ท ําด วย
หินแกรนิตควอทซไซทและดิโอไรต   

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา  
 พักคางคืนบนเรือสําราญ  

 
วันทีห่าของการเดินทาง   วันจันทรที่ 14 ตลุาคม 2562
 ลักซอร – ไคโร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาบนเรือสําราญ 



 

 

 นําทานชมฝم�งตะวันตกของลกัซอร 
(WEST BANK)  หบุผากษตัริย อันเปน
สุสานที่ใชฝงศพของฟาโรหแทบทุกพระองค 
, วหิารฮัทเชปสุท , วิหารของรามเซส ที่ 3 
และ  โคลอสซ่ี ออฟ เมมนอน  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
บาย นําชม  วหิารแหงคารนัค (KARNAK 

TEMPLE)  ซึง่อยูในเขตของธีบส บนฝم�ง
ขวาของแมน้ําไนล  เปนวหิารที่ประกอบดวยอาคารตางๆ มากมายใหญโตที่สุดของ
อียิปต  ซึง่ไดรับการปฏิสังขรณตอเติมจากฟาโรหหลายราชวงศ ต้ังแตยคุอาณาจกัร
กลางจนถงึสมัยโรมันครอง   

18.20 น. เดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS 360 กลับ กรุงไคโร  เมืองหลวงของอียิปตปจจุบัน  
เพื่อดูชีวิตความเปนอยูของคนอียิปตในวันนี้แลวมองยอนหลังไปเมื่อประมาณ 
1,350 ปมาแลว  ตั้งแตชาวอาหรับผูพิชิตอียิปตชื่อ “AMRIBN  AL-AS”  สราง
ขึ้นนอกเมืองเกาเมื่อป ค.ศ.641 เปนตนมา  แลวพัฒนาขึ้นเร่ือยๆ ต้ังแตศตวรรษที่ 
8 และ 9  จนถึงปจจุบันน้ีเปนเวลากวา 1,000 ป  จึงมีโบราณสถานเปนประจักษ
พยานของความยิ่งใหญเหลือใหชมอยูมากมาย  แมวาวังเกา ๆ  และซากเมืองจะ
ถูกมิจฉาชีพบุกเอาวัตถุโบราณไปขายให
พิพิธภัณฑสถานตางๆ ทั่วโลกแลวก็ตาม   

19.30 น. ถึงไคโร  นําทานเขาเมือง  และ รับประทาน
อาหารค่ํา   
หลังจากน้ันนําเขาที่พกั โรงแรม GRAND 
NILE TOWER  

 
วันทีห่กของการเดินทาง วันอังคารที่ 15 ตลุาคม 2562   ไคโร – เมมฟส – ซัคคารา 
- ไคโร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 
เชา นําทานเดินทางสูเมืองเมมฟส  นําชม เมืองเมมฟส (MEMPHIS) ซึ่งเปนเมอืง

หลวงเกาของอียิปตโบราณ  ศูนยกลางการปกครองสําคัญแหงหน่ึง (ต้ังอยูหวัดิน
ดอนสามเหลี่ยมของแมน้ําไนล) ต้ังแตสมัยราชวงศที่ 1  เปนเมืองที่ไดรับการบันทึก
ในประวัตศิาสตรวา  มบีทบาทในการรวมอียปิตเขาเปนประเทศเดียวเมือ่ 5,000 
กวาปมาแลว  กอนจิ๋นซีฮองเตรวมจีนเกือบ 3,000 ป  ชม 
ประมิดแบบขัน้บันได (STEP PYRAMID) อันเปนประมดิแหงแรกของอียิปต  ที่



 

 

เมืองซัคคารา (SAKKARA) หางจากไคโรไปทางใตประมาณ 28 กม.  เปนเมืองที่
อยูระหวางซากเมืองเกาเมมฟสและที่ราบสูงทีไ่ดรับการยอมรับวาเปนสุสานอันสุข
สันต  สาํหรับพระมหากษตัริยกวา 20 พระองค  และ
ขุนนางขาราชบริพารในราชสํานักตลอดจนไพรฟ�า
ประชาชนทัว่ไปดวย  ทานจะไดทราบเร่ืองราวของประ
มดิ  ตั้งแตผูสรางไปจนถึงวิธกีารสราง  การตัดหิน และ
อ่ืนๆ อีกนานัปการทีน่าพศิวง 

12.00 น. รับประทานอาหาร  
บาย นําชม มหาประมิด แหงเมืองกีซา (PYRAMIDS 

OF GIZA) หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ
ที่ลือช่ือของอียิปต  ซึ่งปจจุบันน้ีก็ยังไมมีใครใหคําตอบ
ที่ชัดเจนไดวา  สิ่งกอสรางอันยิ่งใหญแหงนี้ใครเปนผูสราง  และกอสรางอยางไร  
สันนิษฐานกันไดแตเพียงวา  นาจะมีอายุประมาณ 3,500-4,000 ปมาแลว  และ
ชม สฟงซ (SPHINX) ประติมากรรมขนาดใหญ  เกิดจากการแกะสลักเนินหิน
ทรายขนาดใหญ ที่อยูดานหนาทางเขาประมิดเครเฟร (KHAFRE) ขึ้นเปนรูปกึ่ง

มนุษยกึ่งสัตว  คือมีรางกายเปนสิงโต (ตัวผู) และมีพระพักตรเปนฟาโรห  ซึ่งชาว
อียิปตนับถือเสมือนหน่ึงเทพเจา   

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารอาหารไทย “บัวขาว” 
นําเขาทีพ่ักโรงแรม STEINGENBERGER DOWNTOWN  

วันที่เจ็ดของการเดินทาง วันพุธที่ 16 ตลุาคม 2562 ไคโร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 
09.00 น. นําทานชม  พิพิธภณัฑสถานแหงชาติอียิปต  ซึง่เก็บสะสมโบราณวตัถุลํ้าคา

มากมาย  อาท ิ  เตียง ชําแหละศพในการทาํมมัมี่  ตูทําดวยหินออนสําหรับเกบ็
อวัยวะภายในในการทํามมัมี่  และที่สําคญักคื็อ ขมุทรัพยมหาศาลทีค่นพบในหลุม



 

 

ฝงศพของ “ตุตันคาเมน” อันประมาณคามไิด  ไมวาจะเปนโลงศพทองคําแท  
หนากากทองคํา ฯลฯ เพียงแคน้ีก็คุมคาแลว   

13.00 น. รับประทานอาหารไทย ที่ภตัตาคาร บัวขาว  
บาย นําทานชม เมืองเกาไคโร ชมโบสถคริสตนิกายออรโธ

ดอกซ คอปติค ซึง่เปนศาสนาคริสตเฉพาะตวัของชาว
อียิปต  นําชมถํา้ที่เช่ือกันวา  ครอบครัวศักดิ์สทิธิ์ ของ
พระเยซู ไดเดินทางลีภ้ัยจากการสงัหารเด็กทารกทุก
คนตามคาํสั่งของกษัตริยแฮรอด  จากเมืองเยรูซาเล็ม
มาพาํนักที่   

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา  
นําเขาทีพ่ักโรงแรม GRAND NILE TOWER  

 
วันทีแ่ปดของการเดินทาง วันพฤหัสบดีที่ 17 ตลุาคม 
2562 ไคโร - อเลก็ซานเดรีย – ไคโร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 
08.00 น. ออกเดินทางโดยรถโคชสู เมืองอเล็กซานเดรีย (ALEXANDRIA) เมืองหลวงของ

ประเทศอียิปตในชวงที่ถูกปกครองโดยชาวกรีก  ต้ังอยูริมฝم�งทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
สรางโดย พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช ในชวงป 332 กอนคริสตกาล  เพื่อใช
เปนเมืองทาสําคัญในการติดตอกบัเมืองมาซิโดเนียเมอืงเกิดของพระองค  และเปน
เมืองที่พระนางคลีโอพัตราเคยประทับและส้ินพระชนม  นําทานชมสถานที่สําคัญๆ 
ในเมือง  ชม สุสานใตดินแหงอเล็กซานเดรีย  (CATACOMBS OF KOM 
ASH-SHUQQAFA) สรางขึ้นในชวงคริสตศตวรรษที่ 2 เปนสุสานประกอบพิธี
ศพในยุคกรีก-โรมัน   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ซีฟู�ด  
บาย ชม หอสมุดแหงอเล็กซานเดรีย  หองสมุดที่เคยยิ่งใหญในประวัตศิาสตร ต้ังแตยุค

จูเลียส ซีซาร และ พระนางคลีโอพตัรา   และ กลับมายิง่ใหญอีกคร้ังดวยเทคโนโล
ยี่สมัยใหม ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางกลับไคโร 

19.00 น. รับประทานอาหารค่ํา  
นําเขาทีพ่ักโรงแรม GRAND NILE TOWER 
 

วันที่เกาของการเดนิทาง วันศุกรที ่ 18 ตลุาคม 2562
 ไคโร - กรงุเทพ 
07.00 น. รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม 



 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน อาหารไทยที่ภตัตาคาร  บัวขาว   
 นําชมป�อมปราการสมัยโบราณของซาลาดิน  ที่สรางอยูบนเนินเขาชานกรุงไคโร  

และชม สุเหราโมฮัมเหม็ด อาลี ที่สรางดวยหินออนอลาบาสเตอรทัง้หลงั  
อลังการและสวยงามตามรูปแบบการสรางสุเหราที่ไดรับการยอมรับทัว่โลก   
จากน้ัน ชอปปم�งตลาดแกรนดบารซาร  เพื่อหาซื้อของฝากทางบาน  จากน้ันนําชม 
สุสานทหารนิรนาม ที่สรางขึ้นเพื่อเปนที่พกัช่ัวกาลนานของทหารอียิปตที่เสียชีวติ
ในสงครามกบัอิสราเอล และเปนสุสานของอดีตประธานาธิบดีอัลวา ซาดดั ที่
เสียชีวิตดวยฝมือทหารองครักษของเขาเองขณะทีก่ําลังตรวจพลสวนสนาม   

18.30 น. รับประทานอาหารค่ํา  จากน้ันเดินทางสูสนามบิน   
23.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินอียปิตแอร เที่ยวบินที ่MS960   ........ลากอนอียิปต   
 
วันทีส่ิบของการเดินทาง วันเสารที่ 19 ตลุาคม 2562 กรุงเทพ 
13.10 น. ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมูิ) โดยสวัสดิภาพ  และความประทับใจ 
---------------------------------------------------------------------

------------------------------------- 
 
 
 
อัตราคาบริการ  ผูใหญทานละ 89,900 บาท  

(พักหองละ 2 ทาน)  
  เด็กอายุต่ํากวา 12 ขวบ 72,000  บาท (พักรวมกับผูใหญอีก 2 ทาน) 
  พักเด่ียวเพิม่ทานละ  14,000 บาท   
  ช้ันธุรกิจ เพิม่เร่ิมตนที ่   บาท 
(ขึ้นอยูกบัวันที่จอง)  
 
อัตราน้ีรวม คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพ-ไคโร-กรุงเทพ   

โดยสายการบินอียิปตแอร ช้ันธรรมดา 
 คาต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศ  ช้ันธรรมดา 
 คาทีพ่ักในโรงแรม 4 ดาว 4 คืน และเรือสําราญ 5 
ดาว 3  คืน 
 คาอาหารทกุมื้อตามที่ระบุไวในรายการ 
 คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวในอียิปตตลอดการ
เดินทาง 



 

 

 คาบัตรผานประตูเขาชมสถานทีต่าง ๆ ที่ระบุในโปรแกรม 
 คาวีซาเขาประเทศอียิปต   
 คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
 คาประกันอบุัติเหตุในวงเงิน 3,000,000 บาท  (สามลานบาทถวน) ตาม
เงื่อนไขของกรมธรรม 
 คามคัคุเทศกบรรยายชมตลอดการเดินทาง 
 คาทปิเจาหนาที่บริการทกุคน เชน ไกดทองถิ่น คนขับรถ  เจาหนาที่เรือ และ 
คนขับรถมา   
 คาพนักงานขนกระเป�าทัง้ในสนามบิน และ โรงแรม 
 
อัตราน้ีไมรวม  คาหนังสือเดินทาง  
 คาอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากที่ระบุ  
 คาโทรศัพท คาซักรีดเสื้อผา  
 คาน้ําหนักกระเป�าเกินจากที่สายการบินกาํหนดทานละ 20 กิโลกรัม  
 คาใชจายสวนตัวอ่ืน ๆ  
 คาภาษมีูลคาเพิม่  และภาษีหกั ณ ที่จาย 
หมายเหต ุ เน่ืองจากรายการขางตนเปนรายการที่เสนอขายตลอดป  บรษัิทจงึขอสงวน

สิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางอันเกิดจากเหตุสดุวสิัยตาง ๆ เชน  
การเปลี่ยนแปลงตารางการบินภายในประเทศน้ันๆ  หรือบงัเอิญตรงกับ
วันหยุดเทศกาลประจําป  หรือเน่ืองจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง  จนทําใหไม
สามารถดําเนินไปตามรายการขางตนได  ในกรณีทีไ่มสามารถเขาเขาชมตาม
รายการไดบรษัิทฯ จะชดเชยคาเขาชมคืน  หรือจัดโปรแกรมอืน่ทดแทนตาม
ความเหมาะสม  ทัง้น้ีจะยึดถือประโยชนของทานเปนสาํคญั   
*** ในกรณีที่เกิดการลาชา หรือ ยกเลกิเที่ยวบนิตามโปรแกรม จนทําให
โปรแกรมการทองเที่ยวตองเสียหายไป หรอื ขาดหายไปบางสวน  เปนสิง่ทีอ่ยู
นอกเหนือการจดัการของบรษัิทฯ  บรษัิทฯ ไมสามารถรบัผิดชอบตอการ
เสียหายดงักลาวได*** 

 
เอกสารที่ใชในการขอวีซาอียิปต   

1. หนังสือเดินทาง มีอายกุารใชงานเหลือเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมหีนาวาง
เหลืออยางนอย 2 หนา   ถายรูปชัดๆเต็มๆเฉพาะหนาทีม่ีรูปถาย  สงเขามาทางไลน 
หรือ อีเมล 

เงื่อนไขการจอง 



 

 

1. ชําระคามดัจํา 20,000 บาท  ที่เหลอืชําระ 2 สัปดาหกอนวันเดินทาง  
 


