
 

 

รหัสทัวร WCT1903549 
ทัวร แกรนด อียิปต 10 วัน 7 คืน (MS) 
ไคโร – กิซา – มหาพีระมิด – สฟงซ – ขี่อูฐ – เมมฟส – พีระมิดซัคคารา – โรงงานทํา
กระดาษปาปรุส - โรงงานผลิตหัวน้ําหอม – ลักซอร – วิหารคารนัค – วิหารลักซอร – 
อนุสาวรียแหงเมมนอน – หุบผากษัตริย  - วิหารฮัคเชฟซุต  อีสนา – วิหารแหงเอ็ดฟู – 
วิหารคอมออมโบ – อัสวาน – เขื่อนยักษ HIGH DAM – วิหารแหงฟเล  
ชมเสาหินโอบิลิสก – ลองเรือเฟลุคกะ – วิหารอาบูซิมเบล – วิหารพระนางเนเฟอตารี –  
อเล็กซานเดรีย - หองสมุดแหงอเล็กซานเดรีย – ป�อมซิทาเดล – สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี 
– พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต – ขานเอลคาลีลี่ 
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วันที่01      สนามบินสุวรรณภูมิ  
21.00 น. พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคานเตอร Q สายการบินอียิปต แอร 

(MS) โดยมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกแกทุกทาน 
23.55 น. เหินฟ�าเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติกรุงไคโร  โดยสายการบินอียิปต  แอร 

เที่ยวบินที่ MS 961 
วันที่02      ไคโร - กิซา - มหาพีระมิด - สฟงซ - ขี่อูฐ - เมมฟส - พีระมิดซัคคารา - โรงงานทํา 

กระดาษปาปรุส - โรงงานผลิตหัวน้ําหอม 
04.20 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติกรุงไคโร  ประเทศอียิปต นําทานผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองและศุลกากร      รับกระเป�าสัมภาระเรียบรอยแลว (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 5 ชม.) นําทานเดินทางสูภัตตาคาร 

เชา บริการม้ืออาหารเชา ณ ภัตตาคาร 
 นําทุกทานเดินทางสู  กรุงไคโร (Cairo) 

เปนเมืองหลวงของอียิปตอยูริมฝم�งแมน้ําไนล 
มีประชากรมากถึง 15.2 ลานคน "ไคโร" ใน
ภาษาอาหรับมีความหมายวา 'ชัยชนะ’ 
(เวลาที่ประเทศอียิปตชากวาประเทศไทย 5 
ชม.) นําทุกทานเดินทางสู เมืองกิซา 
(Giza) ใชเวลาเพียงเล็กนอยเมื่อเดินทาง
จากกรุงไคโร นําทานชม มหาพีระมิด
(Great Pyramid) ไดรับการยกยองวา
เปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก เปนที่บรรจุพระบรมศพของกษัตริยคีออปส (CHEOPS) 
หรือ คูฟู มีอายุกวา 4,500 ป จัดวาปรามิดที่ยิ่งใหญที่สุดในโลกก็วาได  นับเปนสิ่งกอสรางที่



 

 

ยิ่งใหญและเกาแกที่สุดใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 30 ป ใชกําลังแรงงานกวาแสนคน ตัดจากแทง
หินขนาดใหญมาก หิน แตละกอนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แมแตกระดาษก็สอดไม 
ผานชมตัวสฟงซ กิซา (Great Sphinx of Giza) ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีสวน
หัวเปนพระพักตรของฟาโรหและลําตัวเปนสิงโต (พิเศษ !! ใหทานไดสัมผัสความ
สนุกสนานกับการ ข่ีอูฐกลางทะเลทราย โดยมีหมูมหาพีระมิดเปนฉากหลัง ซึ่งเปน
ประสบการณที่นาประทับใจ)  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ัน นําทุกทางสู เมืองเมมฟส

(Memphis) เปนเมืองหลวงเกาแกแหง
แรกในยุคอียิปตโบราณกวา 5,000 ป 
เปนเมืองท่ีไดรับการบันทึกใน
ประวัติศาสตรวามีความสําคัญในการรวม
อียิปตบนและอียิปตลางใหเปนหน่ึงเดียว
โดยกษัตริยเมนาปฐมกษัตริยแหงราชวงศ
ที่ 1 ที่น่ีทานจะไดชม รูปแกะสลักขนาด
ยักษ ดวยหินอลาบาสเตอรของฟาโรห
รามเสสที่ 2 ฝมือการแกะสลักเปนเยี่ยม ระหวางทางทานจะไดเห็นตนอินทผาลัมขึ้นสวยงาม
เปนทิวแถว นําทานเดินทางสู เมืองโบราณที่ใกลกันอีกเมือง คือ ซัคคารา เพื่อชม ปรา
มิดข้ันบันได เปนสิ่งกอสรางขนาดใหญ ใชเปน สถานที่ฝงพระศพของกษัตริย ซอเซอร และ
เปนตนแบบของปรามิดในยุคตอมา นําทานเขาชมศูนยกลางการทํา โรงงานทํากระดาษปาป
รุส (Papyrus) ศูนยกลางที่จัดทํากระดาษ ปาปรุส ณ สถาบันปาปรุส ถือเปนพิพิธภัณฑ
ปาปรุส ของกรุงไคโร กอต้ังขึน้ในป1968 โดย Dr .Hasan Ragab เพื่อใหคนไดรูเกี่ยวกับ
ศิลปะโบราณในการทําตนกก พบกับการสาธิตเกี่ยวกับวิธีการปลูกตนกก ซึ่งเปนพืชท่ีสําคัญ
กับคนของอียิปตและถูกนํามาใชสําหรับการเขียนโดยชาวอียิปตโบราณ,ไดรับรูเกี่ยวกับ
เร่ืองราวประวัติศาสตรของตนกก ที่มีความสําคัญในชีวิตของชาวอียิปต ชมการสาธิตวิธีทํา
กระดาษ ปาปรุส ซึ่งเปนกระดาษชนิดแรกของโลกทําจากตนกก ใชบันทึกขอความสรรเสริญ
เทพเจาและเหตุการณในสมัยอียิปตโบราณ ชมโรงงานผลิตหัวน้ําหอม (Perfume 
Factory) ซึ่งกลาวกันวาการทําน้ําหอมแบบน้ี สืบทอดมา ต้ังแตสมัยพระนางคลีโอพัตรา 
และยังเปนศูนยกลางแหลงผลิดหัวน้ําหอมขนาดใหญใหกับยี่หอแบรนดเนมดังๆหลายยี่หอ
อีกดวย 

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก:       LE  MERIDIEN  PYRAMIDS HOTEL                                              หรือระดับ

ใกลเคียง                      
วันที่03     ไคโร - ลักซอร - วิหารคารนัค - วิหารลักซอร - (พักคางคืนบนเรือสําราญ 5 ดาว) 
เชา              บริการม้ืออาหารเชา (BOX BREAKFAST) 



 

 

06.18 น. ออกเดินทางสู เมืองลักซอร โดยสายการบินอียิปต  แอร เที่ยวบินที่ MS 074 
07.05 น. เดินทางถึง เมืองลักซอร  
  นําทุกทานสู เมืองลักซอร (Luxor) เมืองหลวงเกาแกของอาณาจักรอียิปตโบราณที่เคย

รุงเรืองอยูเมื่อ กวา 5,000 ปมาแลว  เดินทางสูทาเรือริมฝم�งแมน้ําไนล เพ่ือเช็คอินลงเรือ
สํารําญ 5 ดาว ซึ่งเต็มไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวก ครบครัน หองพักที่สะดวกสบาย 
หองอาหารขนาดใหญที่จะนําทานพบกับความประทับใจกับทัศนียภาพแสนงดงามของริมสอง
ฟากฝم�งแมน้ําไนล 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ 
 บาย นําทานชม วิหารคารนัค (Temple Of Karnak) 

ที่ใหญที่สุดในโลก โดยเน้ือที่เฉพาะตัวมหาวิหารเอก
หลังเดียวก็มีอาณาบริเวณถึง 60 เอเคอร ซึ่งใหญ
พอที่จะนําโบสถขนาดใหญของยุโรปไปวางไวไดถึง 
10 หลัง มหาวิหารแหงน้ี เร่ิมกอสรางในสมัยฟาโรหทุ
ตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแดเทพอามอน-รา เมื่อกวา 
3,600 ปมาแลว หลังจากน้ันฟาโรหองคตาง ๆ ก็
สรางเพิ่มเติม ทําใหวิหารมีขนาดใหญโตขึ้นอยางมาก 
โดยเฉพาะในสมัยของฟาโรหทุตโมซิสที่ 2 พระนาง
ฮัทเชปซุท และฟาโรหทุตโมซิสที่ 3 จนถึงสมัยพระ
เจารามเซสที่ 2  ชมวิหารลักซอร (The Temple 
of Luxor) ซึ่งสรางถวายแกเทพอมอน-รา กษัตริย
แหงเทพ เชนกัน วิหารแหงน้ีไดรับการบูรณะในป 
ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบดวยซุม
ประตูขนาด ใหญ และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมา 
สลักเปนรูปฟาโรหรามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก เสาหินแกรนิตขนาด
ใหญ ซึ่งแกะสลักดวยอักษรอียิปตโบราณ  

คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ หองอาหารบนเรือสําราญ ลองไปตามแมน้ําไนล ทานสามารถรวม
กิจกรรมบนเรือ                  ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ําคืนสองฟากฝم�ง แมน้ํา  พรอม
ชม และรวมสนุกกับการแสดง ระบําหนาทอง (Belly Dance) อันเลื่องช่ือและการแสดง
พื้นเมืองตางๆประกอบดนตรี 

ที่พัก:       PRINCESS SARAH CRUISE บนเรือสําราญสุดหรูระดับ 5 ดาว                                    
วันที่04     อนุสาวรียแหงเมมนอน - หุบผากษัตริย - วิหารฮัคเชฟซุต - อีสนา - เอ็ดฟู   
เชา บริการม้ืออาหารเชา ที่หองอาหารบนเรือสําราญ 



 

 

นําทุกทานน่ังรถโคชขามไปยังฝم�งตะวันตกของ
แมน้ําไนล นําทานชม อนุสาวรียแหงเมมนอน 
(Colossi of Memnon) รูปสลักหินทราย
ขนาดใหญ 2 รูป มี ความสูงถึง 20 เมตรซึ่ง
สมัยกอนเปนวิหารที่ใชฝงพระศพของฟาโรห
อเมนโนฟสที่ 3 แตเมื่อ 27 ป กอนคริสตกาล
เกิดแผนดินไหวรุนแรง ทําใหตัววิหารทั้งหลังพัง
ลงมาเหลือเพียงรูปสลัก 2 รูปเทาน้ัน นําทาน
ชมหุบผากษัตริย  (Valley Of The King) บริเวณหนาผาธีบันภูเขาหินทรายสีแดง ซึ่ง
ฟาโรหใชเปนสุสานฝงพระศพและสมบัติลํ้าคามากมาย โดยใชการขุดเจาะภูเขาเขาไปทําเปน
ชองทางลับ โดยภายในทําเปนทางเดินเปนชวง ๆ และหองสําหรับวางโลงศพ สมบัติ ขาวของ
เครื่องใชสวนตัว หุบผากษัตริยแหงน้ี มีช่ือเสียงไปทั่วโลกเมื่อมีการขุดคนพบสุสานของฟาโรห
ตุตันคาเมนในป 1922 โดยลอรด คารนาวอน เศรษฐีชาวอังกฤษที่หลงใหลในประวัติศาสตร
อียิปตโบราณ โดยใหนายฮาวเวิรด คารเตอร นักโบราณคดีชาวอเมริกันไปขุดคนเพื่อหาหลุม
ผังศพยุวกษัตริยที่ไมเคยมีใครเจอมากอน โดย
ใชเวลาคนหาตามจุดตาง ๆ ของหุบผากษัตริย
อยูถึง 5 ปเต็ม จนในที่สุดวันที่ 26 พฤศจิกายน 
1922 จึงคนพบและเปดเขาไปในสุสานที่ยังคง
อยูในสภาพสมบูรณที่สุดเทาที่เคยพบมา ชม
วหิารฮัคเชฟซุต (Temple of Queen 
Hatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ช่ือ 
“เซเนมุท” กวา 3,500 ปมาแลวเปนที่
ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรหหญิงฮัตเชพซุต 
รูจักในนาม “ราชินี หนวด” ฟาโรหหญิงองคเดียวในประวัติศาสตรอียิปต ที่รุงเรืองมากในสมัย
ของพระองค จากน้ัน นําทาน ลองเรือสู เมืองอีสนา (Esna) อิสระ                ใหทุกทาน
พักผอนตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือสําราญ 
บาย นําทาน ลองเรือสู เมืองเอ็ดฟู (Edfu)  
คํ่า บริการอาหารม้ือคํ่า ณ หองอาหารบนเรือสําราญ  
ที่พัก:       PRINCESS SARAH CRUISE บนเรือสําราญสุดหรูระดับ 5 ดาว                            
วันที่05    วิหารแหงเอ็ดฟู - วิหารคอมออมโบ  
เชา บริการม้ืออาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญ 
เชา นําทานน่ังรถมา เพ่ือชม วิหารแหงเอ็ดฟู (Temple of Horus Of Edfu) วิหารแหงเอ็ด

ฟูไดรับ การยกยองวาเปนวิหารอียิปตโบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณที่สุด เน่ืองจากวิหารแหงน้ี
ถูกทรายปกคลุมจนเกือบถึงยอดหัวเสาอยูเปนเวลายาวนาน วิหารแหงน้ีสรางข้ึนเพื่อถวายแด



 

 

เทพฮอรัส เทพแหง สงคราม ซึ่งไดรับการนับถืออยางมากจากชาวอียิปต ตัววิหารน้ีถูกสราง
ดวยขนาดที่ใหญโต / นําทานน่ังรถมากลับมายังเรือ  

เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือสําราญ 
บาย นําทาน ลองเรือสู เมืองคอมออมโบ 

(Komombo) ชุมชนที่ต้ังอยูติดริม
แมน้ําไนล                  นําทานชม
วหิารคอมออมโบ (Temple Of 
Komombo) ที่สรางข้ึนเพื่อถวายแด
เทพ โซ เบ็ก เทพแหงความอุดมสมบูรณ
และผูสรางโลก รักษาโรคภัยไขเจ็บได ซึ่ง
มีเศียรเปนจระเข และฮาโรริสหรือเทพ
ฮอรัสเกาแกที่มีเศียรเปน เหยี่ยว เทพ
แหงสงคราม เปนวิหารแหงเดียวทีส่ราง
ขึน้เพื่อบูชาเทพสององคในสถานที่แหง เดียวกัน และเน่ืองจากวิหารน้ีสรางบนเนินเขา ริมฝم�ง
แมน้ําไนล เปนบริเวณท่ีมีจระเขชุกชุมในสมัยโบราณ จึงบูชาเทพโซเบกและมีจระเขมัมมี่เก็บ
รักษาไว/ เรือออกเดินทางสู เมืองอัสวาน  

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ หองอาหารบนเรือสําราญ ทานสามารถรวมกิจกรรมบนเรือ พรอม
ชมการแสดงโชวเตนรํากาลาเบยา “GALABIA PARTY” ศิลปะแหงลุมน้ําไนล แนะนําใหใส
ชุดกาลาเบยา 

ที่พัก:       PRINCESS SARAH CRUISE บนเรือสําราญสุดหรูระดับ 5 ดาว                                    
วันที่06     อัสวาน - เขื่อนยักษ HIGH DAM - วิหารแหงฟเล - ชมเสาหินโอบิลิสก  
                ลองเรือเฟลุคกะ 
เชา บริการม้ืออาหารเชา ณ หองอาหารบนเรือสําราญ 
เชา นําทาน ชม High Dam เขื่อนยักษซึ่งสรางในป 

ค.ศ. 1960 แมน้ําไนลทัง้สายใหกลายเปนอางเก็บ
น้ําขนาดยักษ ใชผลิตไฟฟ�าจากพลังน้ํา โดย
สามารถผลิตกระแสไฟฟ�าไดหมื่นลานกิโลวัตตตอ
ป นําทานลองเรือสูวิหารแหงฟเล (Philae 
Temple) ที่ต้ังอยูบนเกาะศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งฟาโรหใน 
ราชวงศปโตเลมีสรางขึน้เพื่อถวายแดเทพีไอซิส 
บริเวณรอบวิหารประกอบไปดวยเสาระเบียง 
(Colonnades) ซึ่งสลักลวดลายเกี่ยวกับพิธีบูชาเทพเจาและซุมประตูวิหารขนาดใหญ วิหาร
แหงน้ี ไดรับการบูรณะจากนักโบราณคดีดวยการยายตัววิหารจากที่ต้ังเดิม ซึ่งถูกน้ําทวมเปน
เวลากวา 70 ป หลังการสรางเขื่อนอัสวาน ชมเสาหินโอบิลิสก (Unfinished Obelisk) 



 

 

แกะสลัก จากหนาผาซึ่งยังไมแลวเสร็จ เสาโอบิลิสกน้ีเปนอนุสาวรียชนิดหน่ึงของอียิปต
โบราณ สรางขึ้นเพื่อเปนการบูชาแด เทพอามุน-รา หรือ สุริยะเทพ  

 เที่ยง  บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ หองอาหารบนเรือ
สําราญ 

บาย นําทาน ลองเรือใบโบราณ หรือที่เรียกกันวา 
เรือเฟลุคกะ (Felucca) ผานชมสวนพฤกส
ศาสตร (Botanical Gardens) เปนที่ศูนยรวม
พันธไมนานาชนิด สุสานอากาขาน รวมไปถึงวิถีชีวิต
ความเปนอยูของชาวเมืองอัสวาน   

คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ หองอาหารบนเรือ
สําราญ ทานสามารถรวมกิจกรรมบนเรือ พรอมชม
การแสดงเตนรํา นูเบียนโชว “NUBIAN SHOW”  

 
ที่พัก:       PRINCESS SARAH CRUISE บนเรือสําราญสุดหรูระดับ 5 ดาว                                    
วันที่07     อัสวาน - วิหารอาบูซิมเบล - วิหารพระนางเนเฟอตารี - อัสวาน 
04.00 น.       นําทานน่ังรถโคชออกเดินทางสู เมืองอาบูซิลเบล / อาหารเชาแบบ BOX 

BREAKFAST 
07.30 น.      เดินทางถึง เมืองอาบูซิลเบล  
เชา นําทานชม วิหารอาบูซิมเบล อายุเกาแกกวา 

3,100 ปที่ฟาโรหรามเซสที่ 2 มหาราชสรางขึน้ 
เพื่อถวายแดเทพรา – ฮอรัคตี เทพแหงแสงอาทิตย
ยามเชา วิหารแหงน้ีต้ังอยูใตสุดของอียิปต ตัว
วิหาร ต้ังอยูบนหนาผาริมทะเลสาบนาซเซอร 
ดานหนาของวิหารจะมีรูปสลักหินขนาดใหญ สูงถึง 
33 เมตร                     ของฟาโรหรามเซสที่ 2 
ภายในวิหารจะเต็มไปดวย รูปสลักหินบรรยาย
เหตุการณสําคัญตาง ๆ ในรัชสมัยของฟาโรหราม
เซสที่ 2 เชน สงครามที่สมรภูมิคาเดช ดานในสุด
ของวิหารเปนที่ประดิษฐานรูป สลักหินของเทพเจา 4 องคและหน่ึงในน้ัน คือฟาโรหรามเซส 
ที่ 2 ซึ่งทุกปในตอนรุงเชาของวันที่ 22 ก.พ. และ 22 ต.ค. จะมีลําแสงของดวงอาทิตยสาด
สองมาที่รูปปم�นเหลาน้ี แสดงใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคํานวณของชาว
อียิปตโบราณ ชมวิหารพระนางเนเฟอตารี (Nefertari Temple) ซึ่งฟาโรหรามเซสที่ 2 
สรางไวเปนอนุสรณแด มเหสีเอกของพระองค  นําทานเดินทางกลับสู เมืองอัสวาน 
(Aswan) เมืองสถานที่ต้ังของเขื่อนยักษ และถือเปนที่พักผอนอันสวยงาม อากาศดีตลอดป 

  14.00 น. บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตราคาร 



 

 

 บาย เขาสูที่พักโรงแรม   
 คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก:      MOVENPICK ASWAN HOTEL   หรือระดับใกลเคียง 
 
วันที่08     อัสวาน - บินภายใน - ไคโร - เมืองอเล็กซานเดรีย - ป�อมปราการซิทาเดล  
                หองสมุดแหงอเล็กซานเดรีย 
เชา บริการม้ืออาหารเชา / อาหารเชาแบบ BOX BREAKFAST 
08.55 น. ออกเดินทางสู เมืองไคโร โดยสายการบินอียิปต  แอร เที่ยวบินที่ MS 392 
10.20 น. เดินทางถึง เมืองไคโร  
 นําทานเดินทางสู เมืองอเล็กซานเดรีย นําทานชม ป�อมปราการซิทาเดล (CITYDEL) 

ซึ่งในอดีตน้ันเปนที่ต้ังของ ประภาคารฟาโรส ถือวาเปนหน่ึงในสิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
โบราณ ปจจุบันเหลือเพียงสวนที่เปนฐานและไดมีรับการทะนุบํารุงตอเติมจากสุลตาน เกยต
เบย โดยรวบรวมซากเดิมบางสวนเขามา และใหทานไดพักผอนหยอนใจกับการชมทะเลเมดิ
เตอรเรเนียนที่สวยงาม  

  เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตราคาร 
 บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูอีกหน่ึงตํานานแหงหนาประวัติศาสตรการศึกษาของโลก น่ันก็คือ 

หองสมุดแหงอเล็กซานเดรีย (LIBRARY OF ALEXANDRIA) เปน “แหลงวิทยาการแหง
แรกของโลก” ทีมนักโบราณคดีของโปแลนดและอียิปต ทําการขุดคน เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่ง
ต้ังอยูริมชายฝم�งทะเลเมดิเตอรเร
เนียน และไดพบสิ่งกอสรางซึ่งมี
ลักษณะคลายหองเรียน และ
หอประชุมราว 2,000ปที่แลว 
หองสมุดแหงน้ีเคยเปนศูนยรวม
ของนักเขียนแหงโลกโบราณ เปนที่
สะสมผลงานสําคัญๆของ
นักปราชญกรีก แตนาเสียดายที่ผลงานเหลาน้ันถูกเผาทําลายไปพรอมกับตัวหองสมุดอเล็ก
ซานเดรียไดสรางข้ึนมาใหมใกลกับพื้นที่เดิม ใชเวลาการสรางใหมนานกวา12ป มี
สถาปตยกรรมทันสมัย รวบรวมหนังสอืทุกภาษาทั่วโลก มีหนังสือมากกวา 8 ลานเลม 
วารสาร 4,000 ฉบับ และหนังสือหายาก 5,000 เลม  

 คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก:      SHERATON MONTAZAH หรือ HILTON ALEXANDRIA           หรือระดับใกลเคีย 
วันที่09     อเล็กซานเดรีย – ไคโร – ป�อมซิทาเดล – สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี  
                พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต รวมเขาชมหองมัมม่ี – ขานเอลคาลีลี่ 
เชา บริการม้ืออาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางสู เมืองไคโร จากน้ันนําทานชม ป�อมซาลาดีนหรือป�อมซิทาเดล 
(Citadel) ป�อมแหงนี ถูกสรางขึน้ในป 1176 สรางโดยกษัตริยซาลาดิน โดยใชหินจากปรา
มิด แหงกีซามาสรางกาแพง เพื่อเปนป�อมปราการป�องกันประเทศจากสงคราม นําทานชม 
สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี(Mohamed Ali Alabaster Mosque)               เปน
สุเหราที่ใหญและสูงท่ีสุดในกรุงไคโร ตัวอาคารสรางจากหินอลาบาสเตอร (Alabaster) ตรง
กลางเปนรูปสี่เหลี่ยม มีโดมขนาดใหญสูง 
52 เมตร เสนผาศูนยกลาง 21 เมตร 
ตกแตงดวยโคมไฟระยางดงามตามแบบ
ศิลปะอิสลาม  

 เที่ยง บริการอาหารม้ือกลางวัน ณ ภัตราคาร 
 บาย นําทาน เขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

ของอียิปต (Egyptian Museum) ซึ่ง
เก็บรวบรวมโบราณวัตถุไว กวาแสน ช้ิน ซึ่ง
ลวนแลวแตมีความเกาแกหลายพันป แสดง
ถึงอารยธรรมอียิปตโบราณอันรุงเรืองใน
อดีต โดยเฉพาะอยางยิ่งหองจัดแสดง 
สมบัติลํ้าคาของฟาโรหตุตันคาเมน ซึ่ง
รวบรวมเคร่ืองใชตาง ๆ  ของฟาโรหองคน้ี
ไวอยางครบถวน เชน บัลลังกทองลงยา
ประดับดวย หินอัญมณี โถใสน้ําหอม           
ทําจากหินออนอลาบัสเตอรแกะสลัก เตียง
นอนเกาอ้ี ทําดวยไมหอหุมทองคํา ชม
หีบศพทองคําฟาโรหตุตันคาเมน ซึ่งแกะสลักอยางสวยงามเหมือนพระองคจริง ชมหนากาก
ทองคําลงยา ผลงานศิลปะช้ินเอกอุของชางอียิปตโบราณ มีความงดงามมาก ใชสําหรับสวม
ศีรษะมัมมี่ของฟาโรห นอกจากน้ันยังมีเคร่ืองประดับสวยงามจํานวนมาก เชน แหวน สรอย
ขอมือ สรอยคอ ฝมือปราณีต พิเศษ ! รวมคํ่าเขาชมหองแสดงมัมม่ี ในพิพิธภัณฑแหงน้ีมี
จัดแสดง อยู 11 ราง จัดแสดงอยูภายใน โลงแกว ที่นาสนใจที่สุดคือมัมม่ีฟาโรหรามเซส
ที่ 2  นําทานชอปปم�งสินคาพื้นเมืองอันงดงาม ณ ตลาดขานเอลคาลีลี่ ทานสามารถเลือกซือ้ 
สินคาพื้นเมืองสวยงามมากมาย ไมวาจะเปนขวดน้ําหอมที่ทําดวยมือสินคาตาง ๆ ที่ทําจาก
หนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบ อาหรับ พรม และของท่ีระลึกตาง 
ๆ  

 คํ่า  บริการอาหารม้ือคํ่า ณ ภัตตาคาร 
19.00 น.      นําทานเดินทางสูสนามบิน 
23.05 น.      เหินฟ�าเดินทางกลับสู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินอียิปต แอร 

เที่ยวบินที่ MS 960 



 

 

วันที่10     ไคโร – กรุงเทพ     
13.10 น.       เดินทางถึง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ�า , 

อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะ
เดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ไดมอบหมายให หัวหนาทัวร
ผูนําทัวร มีอํานาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ  จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมู
คณะเปนสําคัญ 

 
อัตราคาบริการ 

ชวงออกเดินทาง 
 

ผูใหญพัก 
หองละ 2 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 
ป 

พักกับผูใหญ 1 ทาน 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป
พักกับผูใหญ 2 ทาน 

( มเีตยีงเสรมิ ) 

พักทานเดียว / หอง 
จายเพ่ิม 

 
ต.ค.-ธ.ค. 2562 89,900 89,900 85,900 29,900 
24 ธ.ค.62-02ม.ค.2563 
26ธ.ค.62-04ม.ค.2563 99,900 99,900 95,900 29,900 

ม.ค.-มี.ค.2563 89,900 89,900 85,900 29,900 
ตองการเดินทางโดยช้ันธุรกิจ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพ่ิมเติมจากเจาหนาที่บริษัทฯ 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไคโร – กรุงเทพ 
 คาต๋ัวเครื่องบินภายใน ไป-กลับ ไคโร-ลักซอร // อัสวาน-ไคโร 
 คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง กฎหมายใน

ยุโรปไมอนุญาตใหคนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน  
 โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมี

เคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เทาตัว 
หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรหรือการประชุมตางๆ อันเปนผลที่ทําใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนยายเมือง โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเปนหลัก  

 คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา และคาธรรมเนียมวีซา ทางสถานทูตไม
คืนใหทานไมวาทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม  

 คาอาหารที่ระบุในรายการ ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ  
 คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู  และคอยดูแลอํานวยความ

สะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) ** 

หากทานอายุเกิน 75 ป หรือไมไดเดินทางไปและกลับพรอมคณะ ทานตองซื้อประกันเด่ียวเพิ่ม 
** 

 คาทิปพนักงานขับรถในยุโรป 
 ทิปหัวหนาทัวร  



 

 

 น้ําด่ืมวันละ 2 ขวด 
 คาพนักงานยกกระเป�า ณ โรงแรมที่พัก (กรุณาตรวจสัมภาระของทานใหเรียบรอยกอนรถออก

ทุกคร้ัง) หากทานลืมสัมภาระไวในหองพัก มีคาใชจายในการจัดสงคืน และอาจเกิดความลาชา
หรือสูญหายได)*** บางโรงแรมมีพนักงานยกกระเป�าไมพอทําใหเกิดความลาชา ทานสามารถ
นําสัมภาระข้ึนหองพักไดดวยตัวเอง ***  

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาโทรศัพท , คาซักรีด , คาเครื่องด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุใน

รายการ  
 คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน  

 
 

เงื่อนไขการสํารองที่น่ัง และการชําระเงิน  
 กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก 45,000บาท กอนการเดินทาง พรอมแฟกซสําเนาหนา

หนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัท และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทาง
ไมนอยกวา 14 วัน มิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทาง 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไมสามารถ
ทํากรุปไดอยางนอย 20 ทาน และหรือ ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซา
ไดครบ 20 ทาน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา หรือ
จัดหาคณะทัวรอ่ืนให ถาทานตองการ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน 
สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน การนัด
หยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

 เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของ
บริษัทฯ ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
  ทางบริษัทจะทําการย่ืนวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองที่น่ังครบ 15 ทาน และไดรับคิว

การตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษัทจะตองใชเอกสารตางๆที่เปนกรุปในการยื่นวีซา 
อาทิ ต๋ัวเคร่ีองบิน , หองพักที่คอนเฟรมมาจากทางยโุรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางทาน
จะตองรอใหคณะครบ 20 ทาน จึงจะสามารถยื่นวีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง  



 

 

  หากในชวงที่ทานเดินทางคิววีซากรุปในการย่ืนวีซาเต็ม ทางบริษัทตองขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซาเด่ียว ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทาง
สถานทูต โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก  

  เอกสารตางๆที่ใชในการย่ืนวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเปนผูกําหนดออกมา มิใช
บริษัททัวรเปนผูกําหนด ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียม
เอกสารใหถูกตอง และครบถวนตามที่สถานทูตตองการ เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน บริษัททัวรเปนแตเพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน มิไดเปนผู
พิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน 

  กรณีวีซาที่ทานย่ืนไมผานการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได ทานจะตองเสีย
คาใชจายจริงที่เกิดขึ้นดังตอไปน้ี 

-  คาธรรมเนียมการย่ืนวีซาและคาดําเนินการทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น
แมวาจะผานหรือไมผานการพิจารณา 

-  คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซา ซึ่งต๋ัวเปนเอกสารที่
สําคัญในการยื่นวีซา หากทานไมผานการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถาออกต๋ัวมาแลวจะตองทําการ 
REFUND โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูกหักบางสวน และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน 
45-60 วัน (ตามกฎของแตละสายการบิน) ถายังไมออกต๋ัวทานจะเสียแตคามัดจําต๋ัวตามจริง
เทาน้ัน 

-  คาหองพักในทวีปยุโรป ถาคณะออกเดินทางได และทานไมผานการพิจารณาวีซา ตามกฎทาน
จะตองโดนคามัดจําหองใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก 
ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบ และมีเอกสารช้ีแจง
ใหทานเขาใจ 

  หากทานผานการพิจารณาวีซา แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึด
คาใชจายทั้งหมด 100% 

  ทางบริษัทเริ่มตน และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีทานเดินทางมาจาก
ตางจังหวัด หรือตางประเทศ และจะสํารองต๋ัวเครื่องบิน หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชใน
การเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี เพราะเปนคาใชจายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะน้ันทานควรจะใหกรุป FINAL 100% กอนที่
จะสํารองยานพาหนะ 

เงื่อนไขการยกเลิก   
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  45 วัน - คืนคาใชจายทั้งหมด ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือ

เทศกาลทีต่องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได      

 ยกเลิกกอนการเดินทาง 40 วันข้ึนไป -  เก็บคาใชจาย ของมัดจําทั้งหมด    
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  35 วันข้ึนไป  -  เก็บคาใชจาย  80 % ของราคาทัวร 
 ยกเลิกกอนการเดินทาง  25 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100 % 



 

 

 
เอกสารที่ใชในการย่ืนขอวีซา VISA  
 (ไมตองโชวตัว สําหรับการย่ืนขอวีซา) 

 หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย 3 หนา  
 รูปถายสี (ตองถายไวไมเกิน 6 เดือน ฉากหลังเปนสีขาวเทาน้ัน ) ขนาด 2.0 น้ิว จํานวน 3 รูป 

ขึ้นอยูกับประเทศที่จะเดินทาง  
 หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด (ตองแสดงตัวจริง) 

* คาขาย หลักฐานทางการคา เชน ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีช่ือผู
เดินทาง อายุยอนหลังไมเกิน 3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผูถือหุน หนังสือ
รับรองการทํางานเปนภาษาอังกฤษ                          ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา 
TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูต 
*ขาราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากตนสังกัด หนังสือรับรองเปนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทาน้ัน สวนบัญชีอื่นๆ
นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถย่ืนแนบเพ่ิมเติมได ทั้งน้ีเพื่อให
หลักฐานการเงินของทานสมบูรณที่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา TO WHOM IT MAY 
CONCERN แทนการใชช่ือแตละสถานทูตพรอม Statement  และ สําเนาสมุดเงินฝาก ออม
ทรัพย โดยละเอียดทุกหนา ยอนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดช่ือใหตรงกับหนาพาสปอรต และ
หมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา (ใชเวลาดําเนินการขอประมาณ 3-5 วันทํา
การ) 
* เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได แตใหทางธนาคารออก
เอกสารแยกคนละชุด 

 กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ  / หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดา
มารดาไมไดเดินทางทั้งสองคน ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง ประเทศจากบิดา และ 
มารดา ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่วาการอําเภอ 

 สําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด 
 สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหยา 1 ชุด 
 สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (ถามี) 1 ชุด 
  การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชง

เกนเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และหากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ ทางบริษัทฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณ
ตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และ



 

 

ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษัทใครขอรบกวนทานจัดสง
เอกสารดังกลาวเชนกัน  

 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจง
สถานทูตยกเลิกวีซาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนาม
ของบริษัทฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะ
หักคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการ
เดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผู
เดินทางเปนหลัก 

      >> ใชระยะเวลาการดําเนินการพิจารณาวีซา 15 – 21 วัน (ไมนับวันหยุดเสาร-อาทิตย และ
วันหยุดของสถานฑูต) 

      >> พาสปอรตไทยที่มีวีซาอเมริกา หรือวีซาเชงเกน ไมสามารถใชเขาประเทศอียิปตได   
 

     


