
            

 

รหัสทัวร PVC2000521 

ทัวรอียิปต GRAND EGYPT NILE CRUISE 8 วัน 6 คืน (MS) 
ไคโร – เมมฟส – ซัคคคารา – ประมิด – สฟงค – กีซา - อาบูซิมเบล-อัสวาน – ลองเรือสําราญ – 
คอมออมโบ-เอ็ดฟู -ลกัซอร – ลุกซอร – พิพิธภัณฑแหงชาติอียิปต 

 
 



            

 

เดินทางกับสายการบินประจําชาตอิิยิปตแอร (MS) 
พักโรงแรมระดับหาดาว พรอมรายการลองแมนํ้าไนล ชมระบําหนาทองอนัลือชื่อของอียิปต 
 เมืองเมมฟส  และ  ซัคคารา  ซึ่งเปนเมืองหลวงแหงแรกของอียิปตโบราณสถานที่ตั้งของปรา

มิดขั้นบันได ซึง่เปนตนกําเนิดของปรามดิในยคุแรกและตอมาของอียิปต 
 เมืองกีซา เปนสถานที่ตั้งของ มหาปรามิดและสฟงซ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยซึ่งมีชื่อเสียงกอง

โลก 
 กรุงไคโร ชม พิพิธภณัฑอียิปต สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและรองรอยอารยธรรมอียิปตใน

ยุคตางๆ,หนากากฟาโรห และโลงศพทองคําแท, หองแสดงสมบัติของฟาโรห รวมไปถงึมมัมี ่
ชม สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งมีอายุกวา 800 ป ตั้งตระหงานบนยอดเขาใจกลางกรงุไคโร 
ชอปปم�งสิ้นคาพ้ืนเมืองอันงดงามที่ “ตลาดขานเอลคาลีล”ี ทานสามารถเลือกซื้อของพื้นเมือง
สวยๆ มากมาย ไมวาเปนขวดนํ้าหอมที่ทําดวยมือ สินคาตางๆ ทีท่ําจากหนังอูฐ เครื่อง
ทองรปูพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับพรม และของท่ีระลึกตางๆ พรอม
รับประทานอาหารคํ่าและชมการแสดงอันนาตืน่ตาตื่นใจบนเรือ 
 

 

วันแรก      สนามบินสุวรรณภูม ิ

 
20:30 น. คณะผูเดินทางพรอมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ   อาคารผูโดยสารขาออก

ระหวางประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคานเตอร 14-20 สายการบินอียิปต ซึ่งมี
เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรบัพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระแกทาน 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเด็กไมเสรมิ
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดยีวเพิ่ม 

14-21 มี.ค.63 53,888 บาท 52,888 บาท 51,888 บาท 8,500 บาท 

9-16 พ.ค.63 53,888 บาท 52,888 บาท 51,888 บาท 8,500 บาท 

23-30 พ.ค.63 53,888 บาท 52,888 บาท 51,888 บาท 8,500 บาท 



            

 

23.59 น.     ออกเดินทางโดยสายการบิน อียิปต แอร เทีย่วบินที่ MS 961    
 

วนัที่สอง      ไคโร – เมมฟส – ซัคคคารา – ประมิด – สฟงค – กีซา 

 
00.50 น.     ออกเดินทางโดยสายการบิน อียิปต แอร เที่ยวบินที่ MS 961  
   

 
 
05.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระในการ

เดินทางเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู เมอืงไคโร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศ
ไทย 4 ชั่วโมง) เขาโรงแรมเพ่ือรับประทานอาหาร 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
หลังจากนั้นนําคณะเดนิทางไป เมืองเมมฟส ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาแกแหงแรกในยุค
อียิปตโบราณกวา 5,000 ป เปนเมืองที่ไดรบัการบันทกึในประวตัศิาสตรวามี
ความสําคัญในการรวมอียิปตบน และอียิปตลาง ใหเปนหนึ่งเดียวโดยกษัตริยเมนา  
ปฐมกษัตริยแหงราชวงศที่ 1 ที่นี่ทานจะไดชม รูปแกะสลัก
ขนาดยักษ ดวยหินอลาบาสเตอรของ ฟาโรหรามเสสท่ี 2 
ฝมือการแกะสลักเปนเยี่ยม ระหวางทางทานจะไดเหน็ตัว
ฐานรากของสถานที่โบราณและรูปแกะสลักจากหินที่ยัง
หลงเหลืออยูในระดับพื้นดิน และตนอินทผาลัมขึ้น
สวยงามเปนทิวแถว แลวเดินทางตอไปยังเมอืงโบราณท่ีใกลกันอีกเมืองคือ ซัคคารา 
เพ่ือชม ปรามิดขั้นบันได เปนสิ่งกอสรางขนาดใหญ ใชเปนสถานที่ฝงพระศพของ 



            

 

กษัตริยซอเซอร และเปนตนแบบของปรามดิในยุคตอมา ทานจะไดทราบเรื่องของปรา
มิดตัง้แตผูสรางไปจนถงึวิธีการสราง  การตดัหินและอื่นๆ อีกนานับประการที่นา
พิศวงชวนใหคนหา  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําคณะเดินทางสู เมืองกีซา เพ่ือเขาชม “มหาปรามิด”  หนึง่ในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของ

โลก ) เปนชื่อเรียกของสถานที่ฝงพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปจจุบันคือ 
ไคโร) ครอบคลุมพื้นที ่2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต เปนที่ตั้ง
ของมหาปรามิด 3 องค ซึ่งองคฟาโรหแหงอียิปตโบราณสรางขึ้นเพ่ือฝงพระศพของ
พระองคเอง นับเปนสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญและเกาแก
ที่สุดของโลก ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 30 ป สรางจาก
แทงหินขนาดใหญมาก แตละกอนหนักกวา 2 ตัน หิน
แตละกอนวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแต
กระดาษก็สอดไมผาน ซึ่งประกอบดวย 
1) ปรามิดคีออพส (Cheops) หรอืปรามิดคูฟู สรางในพื้นที ่53 ตร.ม. สูง 146 
เมตร สรางดวยหินแกรนิต 2.3 ลานแทง นาหนักกวากวา 60 ตันภายในมีหองโถง
หลายหอง หองโถงใหญ หองโถงพระราชา หองโถงพระราชินี เปนปรามิดที่ใหญที่สุด
ในโลก กลาวกันวาอาจนาวิหารเซ็นตปเตอรทีก่รุงโรมรวมกับวิหารเซน็ตปอลท่ี
ลอนดอน และดูโอโมวหิารแหงเมืองฟลอเรนซ รวมไวในปรามดิแหงนี้ไดอยางสบาย  
2) ปรามิดเคเฟรน (Chefren) สรางโดยฟาโรหคาแฟ ในป 2465 กอน ค.ศ. สูง 
136 เมตร ตากวาปรามิด 10 เมตร สรางบนเนินดินขนาดใหญ จึงทาใหดูสงากวาป
รามิด 2 องค กนิเนื้อท่ีประมาณ 1.6 ลานลูกบาศกเมตร มีหองโถงกวาง 2 หอง แต
ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  
3) ปรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรางโดยฟาโรหเมนเคอเร ป 2420 กอน ค.ศ. 
มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กวาง 108 เมตร 
ชม “สฟงซ” ที่แกะสลกัจากเนินหนิธรรมชาต ิมีสวนหัวเปนพระพักตรของฟาโรหและ
ลําตัวเปนสิงโต ทานอาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศนรอบๆโดยมีหมูปรามิดเปน
ฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย (หรือเขาไปชมภายในตัวประมิดซึ่งเชื่อวา
เปนที่ฝงพระศพขององคฟาโรหผูสรางประมิดนั้น ภายในสรางเปนหองโถงใหญ 



            

 

มีทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไปดูได คาเขาชมไมไดรวมอยูในคาบริการทัวร 
และตองไปเขาคิวซื้อบัตรเอง เนื่องจากในแตละวันจะมีผูเขาชมไดไมเกินวันละ 
300 คนเทานั้น) 
แวะชม ศนูยกลางการทํา “กระดาษปาปรุส” ซึ่งเปนกระดาษชนิดแรกของโลกทํา
จากตนกก (PAPYRUS) ใชบันทึกขอความสรรเสริญเทพเจาและเหตุการณในสมัย
อียิปตโบราณพรอมกบัแวะชม โรงงานผลิตหวันํ้าหอม PERFUME FACTORY 
ซึ่งกลาวกันวาการทํานํ้าหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแตสมัย พระนางคลีโอพัตรา และยัง
เปนศูนยกลาง แหลงผลิดหวันํ้าหอมขนาดใหญใหกับยี่หอ 
แบรนดเนมดัง ๆหลายยี่หออีกดวย 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
  นําทานเขาสูที่พัก Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเทาระดับ 5 ดาว 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม         ไคโร-อาบูซิมเบล-อัสวาน - ลองเรือสําราญ 

 
02.30 น.  บริการอาหารเชา แบบกลอง โดยทางโรงแรมจะเตรียมไวให 

 ไดเวลาอันสมควร นําทุกทานเดินทางไปยังสนามบิน เพ่ือเดินทางตอไปยัง เมืองอาบู
ซิมเบล 

05.00 น. ออกเดินทางสู  เมืองอัสวาน  โดยสายการบนิอียิปตแอร เที่ยวบินที่ MS 407 
06.25 น. ถึง  สนามบนิเมืองอัสวาน   

จากนั้นนําทานไปชม เขื่อนยักษอัสวาน หรืออีกชือ่หนึ่งเรยีกวา High Dam ที่สราง
ขึ้นในป คศ 1960 เพ่ือ  ชวยใหมีนํ้าหลอเลี้ยงไรนาตลอดป อีกทั้งยังใชพลังนํ้าเพ่ือ
ผลิตกระแสไฟฟ�าเพื่อใหเพียงพอกับความตองการของคนทั้งประเทศ และเพ่ือป�องกัน
นํ้าไหลทวมจากแมนํ้าไนลเวลาฝนตกหนัก ซึง่เขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร ซึง่



            

 

นักทองเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการสรางเขื่อนสรางแมนํ้าไนล คือ 
ทะเลสาบนัสเซอร ( Nasser ) มีความลึก 80 เมตรและกวาง 10 เมตร จากนั้นนํา
ทาน ชม เสาหินโอเบลิสก แกะสลักจากหนาผาซึ่งยังไมแลวเสร็จ (The 
Unfinished Obelisk) เปนแทงหินมหมึาท่ีสกัดเกือบเสร็จแลว  แตมีรอยราวจึงทิ้ง
คางไวเชนนั้น  แทงหินนี้เปนของพระนางฮัทเชปซุท  หากไมแตกราวจะเปนเสาโอเบ
ลิสกที่สูง 41 เมตร หนกั 1,200 ตัน เสาโอเบลิสกนี้เปนอนุสาวรียชนดิหนึ่งของอียิปต
โบราณ สรางเพ่ือบูชาแดเทพ อามุน-รา หรือ สุริยะเทพ 
นําคณะเขาสูขบวนCONVOY เพ่ือเดินทางสูอาบูซิมเบล  
นําทุกทาน ชม มหาวหิารอาบูซิมเบล ซึ่งประกอบดวย
วิหารใหญของ ฟาโรหรามเสสที่ 2 และวิหารของ เนเฟอร
ตารี ซึ่งเปนมเหสีท่ีรักของพระองค วิหารอาบซูิมเบลงดงาม
ยิ่งใหญและมีชื่อกองโลกเพราะเมื่อมีการสรางเขื่อนขนาด
ยักษที่อัสวาน ทําใหวิหาร 17 แหงจมอยูใตนํ้า จนองคการยูเนสโกตองมาชวยยกให
และมหาวิหารอาบูซิมเบลก็ถกูยกขึ้นสูงจากพืน้ดิน  65 เมตร ซึ่งเปนงานที่ยากมาก 
ใชเวลาทั้งสิ้น 4 ป สิ้นคาใชจาย 40 ลานเหรยีญสหรัฐ ภายในวิหารใหญมีหองบูชา
และมีรูปสลัก 4 องคนัง่อยู หนึ่งในนั้นคือ ฟาโรหรามเสสท่ี 2 พรอมดวยเทพเจา
ตางๆ อีก 3 องค และทุกปวันที่ 22 ก.พ. และวันที่ 22 ต.ค. ลําแสงแรกของพระ
อาทิตยจะสาดสองเขาไปตองรปูสลัก และวากนัวาวันที่ 22 ก.พ. ตรงกับวนัประสตูิ
ของฟาโรหรามเสสท่ี 2 ขณะทีว่ันที่ 22 ต.ค. ตรงกับวนัขึ้นครองราชยของพระองค 
แสดงใหเห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคํานวณของชาวอียปิตโบราณ  

เท่ียง บริการอาหารกลางวันแบบ กลองปกนิก  
บาย นําคณะเดินทางกลับสูเมืองอัสวาน  

ถึง เมืองอัสวาน จากนั้นเดินทางตอไปยัง เรอืสําราญที่พักซึ่งเปนเรือสําราญขนาด
ใหญ ลองไปตามแมนํ้าไนล ลองเรือเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ( Felucca) ผานชม 
สวนพฤกษศาสตร (Botanical Gardens) เปนที่ศูนยรวมพันธไมนานาชนิด, 
สุสานอากาขาน, วิวชีวติความเปนอยูของชาวเมืองอัสวานสองขางทาง ฯลฯ 
ลองเรือชมวิวทิวทัศนอันงดงามหนาเมืองอสัวานขณะลองไปตามแมนํ้าไนล  

คํ่า   บริการอาหารคํ่าบนเรือ ( บุฟเฟต ) และ พักคางคืนบนเรือ   



            

 

วันที่สี ่  คอมออมโบ-เอ็ดฟู -ลักซอร   

 
เชา   บริการอาหารเชาบนเรือ 

 ขณะลองไปตามแมนํ้าไนล ขณะที่เรือลองไป 
คอมออมโบ (Kom Ombo) ชุมชนที่ตั้งอยูตดิริม
แมนํ้าไนล บานเรือนสวนใหญสูงเพียง 1 หรอื 2 
ชั้น  ระหวางทางผานแหลงเพาะปลูกที่สําคัญริม
แมนํ้า นําทานชม วิหารคอม-ออม-โบ ตั้งอยูบน
เนินเขาเล็กๆ ที่ลํ้าออกมาถึงแมนํ้าไนล  สามารถเห็นวิวของแมนํ้าไนลอันงดงาม  คํา
วา “คอม” เปนภาษาอาหรับ หมายถึงภูเขาเล็กๆ  วิหารนี้เกือบเปนวหิารอะโครโพ
ลิสของกรกี  หินทีใ่ชสรางแตกตางกบัวิหารอื่นๆ  
อาจเปนเพราะถูกปกคลุมดวยทรายเปนเวลานาน  
การวางแบบของพ้ืนทีแ่ปลกและเปนเฉพาะตัว เปน
วิหารของเทพเจาสององค คือ เทพโซเบค 
(Sobek) เทพเจาแหงความอุดมสมบรูณ มีรปูราง
เปนมนุษยแตเศียรเปนจระเข และ เทพเจาฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจาแหง
การแพทยอียิปตโบราณ  วิหารนี้สรางบนเนนิเขาริมฝم�งแมนํ้าไนล เปนบริเวณทีม่ี
จระเขชุกชมุในสมัยโบราณ  วดันี้จึงบูชาเทพโซเบก ซึ่งมีหัวเปนจระเข  และมีจระเข
มัมมี่เก็บรกัษาไว  ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ซึ่งเปนรปูแบบของเครื่อง
แตงกายในการทําภาพยนตร  และภาพแกะสลักที่สําคัญ คือ ภาพแกะสลัก
การแพทยแผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปตโบราณ และ
ปฏิทินโบราณ  มรีานคามากมายตัง้อยูตลอดแนวทาเรือ  ขายเสื้อผาและสินคา
พื้นเมือง  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันบนเรอื 
นําทาน นั่งรถเทียมมาไปชม วิหารเอด็ฟู  ซึง่ไดรบัการยกยองวา  เปนวิหารอียิปต
โบราณท่ียังคงสภาพสมบูรณที่สุด  ตั้งอยูศูนยกลางของบริเวณที่อยูอาศัย  สรางขึ้น
เพ่ือบูชา เทพเจาฮอรัส (Horus) มีเศียรเปนเหนี่ยว เปนเทพเจาแหงความดีและ
ฉลาดรอบรู มองไดไกลเหมือนตาเหยี่ยว อดีตวิหารถกูปกคลุมดวยทรายเกอืบถึงยอด



            

 

ตัวเสาและหัวเสาเปนเวลานาน ป ค.ศ. 1860 มีการขนทราย ปรากฏวาตัววิหารยงั
แข็งแรง แนนหนา  ขนาดของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญแบบไพรอนที่วัดได 79 
เมตรตรงดานหนาและสูง 36 ม. วิหารนี้มีขนาดใหญและสวยงาม สมควรแกเวลา
เดินทางกลับเรือ  (กรุณาทิปคนขับรถมาทานละ US$ 1)  

 พักผอนตามอัธยาศัยบนเรือสําราญ 
คํ่า  บริการอาหารคํ่าบนเรือ ซึ่งมีสถานบันเทิงตางๆไวใหทุกทานไดเพลิดเพลิน อาทิ

เชน ไนทคลับ, สระวายนํ้า, รานขายของที่ระลึก ฯลฯ 

 

วันที่หา       ลุกซอร 

 
เชา  บริการอาหาร ณ หองอาหารของเรือ 

 นําทานเดินทางขามไปฝم�งตะวันตกของแมนํา้ไนล (West 
Bank) หรือ นครธีบสในสมัยอียิปตโบราณ  อดีตเชื่อวาเปนที่
อยูของคนตาย หรือ นครของผูวายชนม (Necropolis of 
Thebes) เตม็ไปดวยกลุมโบราณสถานที่มีประวัตินาพิศวง 
ปจจุบันเปนสถานทีท่องเที่ยวท่ีใหญทีสุ่ดของประเทศ  ชม หุบ
ผากษัตริย (Valley of the Kings) เปนที่ฝงพระศพของ

ฟาโรห 63 พระองค ตัง้อยูที่เทือกเขาทีบัน  ทานสามารถเลือกเขาชมไดเพียง 3 
สุสาน  ดานหนาทางเขาสุสานฟาโรหบนยอดเขานั้นดูคลายปลายแหลมยอดปรามิด  
เปนการเลือกหวงซุยในการฝم�งศพ  ใหคลายวาฝงอยูใตปรามดิ  สุสานเหลานี้เปน
สุสานที่ถูกเลือกใหเปนสุสานที่เก็บ มมัมี่และสมบัติของกษัตริยถงึ 63 สุสาน  แตละ
สุสานมีขนาดใหญเล็กตางกัน  ขึ้นอยูกบัระยะเวลาครองราชย  สุสานเริ่มสรางเมื่อ
ฟาโรหครองราชย  และปดเมื่อฟาโรหส้ินพระชนม  ภายในหลมุมีจติรกรรมทีง่ดงามสี
สดใสราวกับเพิ่งวาดเสร็จไมนานนี้  (ไมรวมคาเขาสุสานของฟาโรหตุตันคามอน  
ทานละ 100 อิยิปปอนด ถาตองการชมกรณุาติดตอไกด) ชม วหิารฮัคเชฟซุต 
(Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ “เซเนมุท” กวา 
3,500 ปมาแลวเปนที่ประดษิฐานพระศพของ ฟาโรหหญิงฮตัเชพซุต รูจกัในนาม 



            

 

“ราชินีหนวด” ฟาโรหหญิงองคเดียวในประวัตศิาสตรอียิปต ที่รุงเรืองมากในสมัยของ
พระองค  
ชมอนุสาวรียแหงเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรหอาเมน
โฮเทปที่ 3 อดีตเคยใชเปนวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3  ประมาณ 
2,000 กวาปกอน  เกิดเหตุแผนดินไหวอยางรุนแรง  ทําใหตัววิหารพังลงมา  เหลือ
เพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ 2 รูป สูง 20 เมตร  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวันบนเรือ  
นําทานเย่ียมชม พรอมชอปปم�งสินคาพื้นเมอืงที่ตลาดลักซอร  

 พักผอนตามอัธยาศัยบนเรือสําราญ 
คํ่า  บรกิารอาหารคํ่าบนเรือ หลังอาหารชมการแสดง (ขึน้อยูกับรายการของเรือ)  
 

วันที่หก    ลุกซอร – ไคโร 

 
เชา  บริการอาหารเชาบนเรือ พรอมกบัเช็คเอาท  

 นําทานชม มหาวิหารคารนัค (The Temple of 
Karnak) เปนวิหารที่ใหญที่สุดในโลก ตวัวหิารหลัง
เดียวมีเนือ้ท่ีถึง 60 เอเคอร  ซึ่งใหญพอท่ีจะนํา
โบสถขนาดใหญของยุโรปไปวางไดถงึ 10 หลงั มหา
วิหารแหงนี้เริ่มกอสรางในสมัยฟาโรหทุตโมซสิท่ี 1 
เพ่ือถวายแดเทพอมอน-รา เมื่อกวา 3,600 ป มาแลว หลังจากนั้น ฟาโรหองคตางๆ 
ก็เริ่มสรางเพ่ิมเตมิ ทําใหวิหารมีขนาดใหญขึน้อยางมาก แตเห็นความยิ่งใหญของ
วิหารแลว ขอใหทุกทานลองจินตนาการดวูาชาวอียิปตโบราณใชวิธีใดในการขนยาย
เสา และหิน พรอมทั้งการแกะสลักลวดลาย ซึ่งเมื่อทานเห็นความสูงแลวก็จะยิ่งทําให
นึกไมออกก็เปนได วาเขาใชวิธีทําอยางไร  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานชม วิหารลักซอร (The Temple of Luxor) ซึ่งสรางถวายแกเทพอมอน-
รา กษตัริยแหงเทพ เชนกัน วิหารแหงนี้ไดรับการบรูณะในป ค.ศ. 1883 ภายใน
บริเวณวิหารประกอบดวยซุมประตูขนาดใหญและรูปสลักหินแกรนติขนาด มหึมา 



            

 

สลักเปนรูปฟาโรหรามเซสท่ี 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก เสา
หินแกรนิตขนาดใหญซึง่แกะสลักดวยอักษรอียิปตโบราณ(เฮโรกริฟฟค) เพ่ือสรรเสริญ
เทพเจาอมอนรา ซึ่งทานอาจจะไดเห็นเสาเชนนี้อีกที ่ ปลาซ เดอ ลา ทริออง (Place 
de la Triamph) เมอืงปารีส ประเทศฝรั่งเศส (แตเอะ! ทําไมจึงมีเหมือนกันเลา
อียิปตไปเอามาจากฝรั่งเศสหรือ? ลองหาคําตอบดูละกัน) ภาพสลักที่วิหารแหงนี้ก็
ถือไดวานาสนใจไมนอย เชน ภาพขบวนนกัรบเดินแถว ที่สลักอยางแตกตางกนัวาเปน
นักรบชนชาติใดบาง เห็นแลวก็ชวนใหนึกถงึภาพสลักขบวนนักรบทีป่ราสาทหินใน
เขมร (ที่วาของกลุมเสียม --- สยาม จะเดินแตกแถวกัน) นอกจากนัน้ ดานหนาวิหาร
จะม ีถนนสฟงซหนาแพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กิโลเมตรใชเปนทางเชื่อม
ระหวางวิหารลักซอรกบัวิหารคารนัค  
นําทานเย่ียมชม พรอมชอปปم�งสินคาพื้นเมอืงที่ตลาดลักซอร  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหาร นําทานเดินทางสู สนามบินลักซอร เพ่ือเดินทางกลับเมืองไคโร 

18.20 น. เหินฟ�าสู กรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 360 (ใชเวลาบินประมาณ 50 นาที) 
19.30 น. ถึง  สนามบนิเมืองกรุงไคโร   หลังจากรบัสัมภาระในการเดินทางเรียบรอยแลว 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
ที่พัก      Cairo Pyramid Hotel หรอืเทียบเทาระดับ 5 ดาว 
 

วันที่เจ็ด          ไคโร-พิพิธภัณฑแหงชาตอิียิปต-สนามบิน 

 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  หลังจากนั้นเช็คเอาท 

 จากนั้นนําคณะเดินทางเขาชม พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติอียิปต อันเลื่องชื่อของโลกเปนสถานที่ที่รวม
ศิลปะวัตถุโบราณมากมายท่ีสุดในโลกแหงหนึ่งชม  โลง
ศพทองคําแทพรอมหนากากทองคําของฟาโรหตุตัน
คาเมนและสมบัติสวนตัวอีกมากมายของพระองค 
อาท ิเตียงบรรทม รถศกึและเกาอี้บรรลังกทองคําซึ่ง
ภาพบนพนักเกาอี้โรแมนติกมาก เปนภาพของฟาโรหตุตันคาเมนนัง่อยูบนเกาอ้ีและ



            

 

มเหสีของพระองคกําลังทานํ้ามันหอมให ทั้งคูใสรองเทาแตะคนละขางอันแสดงถึง
ความรกัอันลึกซึ้ง นอกจากนี้ทานยังจะไดชมสมบัติอันลํ้าคาอ่ืนๆ อีกจํานวนมาก เชน 
แหวน สรอยขอมือ สรอยคอ ฝมือประณีต  สิง่ของทั้งหมดลวนมีอายุเกาแกกวา 
3,300 ป (ชมมัมมี่ของฟาโรหรามเสสที่ 2 และมันมี่ของกษัตริยทั้ง 11 พระองค 
คาเขาชมไมไดรวมอยูในรายการ ประมาณ 100 อิยิปตปอนด) 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคารทองถิน่  
 นําทุกทานขึ้นชม ป�อมปราการ (Citadel) ซึ่งถูกสรางขึ้นโดย ผูนําซาลาดินในป 

ค.ศ.1176และเสร็จในป ค.ศ. 1182 เพ่ือใชในการตอสูในสงครามครูเสด    ซึ่งภายใน
สามารถชมที่พักและท่ีตั้งของรัฐบาลในสมัยนั้น  ชม สุเหราแหงโมฮมัเม็ดอาลี ซึ่ง
เริ่มสรางในป ค.ศ. 1830 และเสร็จในป ค.ศ.1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก
ตามแบบอยางออตโตมันหรือตุรกีในปจจบุัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหราซึ่งเปน
ของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรียปลายแหลมโอบิลิสกของรามเสสที่ 2 เพ่ือ
เปนการสรางสัมพันธไมตรีอันดีระหวางอียิปตและฝรั่งเศส พรอมทั้งจะไดชมวิวเมือง
ไคโรจากมุมสูงอิสระเลือกซื้อสิ้นคาพื้นเมืองมากมายที่ “ตลาดขานเอลคาลีล”ี ตลาด
สําคัญทางการคาขายของพื้นเมืองและแหลงสินคาท่ีระลึกที่ใหญที่สุดในกรุงไคโร 
ทานสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไมวาจะเปนขวดนํา้หอมที่ทําดวย
มือ สินคาตางๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และ
ของท่ีระลึกแบบพื้นเมือง  

คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ รานอาหารทองถิ่น / หลังจากนั้น นําทานเดินทางสู
สนามบินไคโร  

23.30 น.  เหินฟ�าสูกลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MS 960 (ใชเวลาบนิประมาณ 9 
ชั่วโมง) 

 
 

วันที่แปด       สนามบินสุวรรณภูม ิ

 
12.40 น. ถึง  สนามบินสุวรรณภมู ิ   ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจมิรูลืม  
 



            

 

****************************************** 
ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร, รถไฟ หรือตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจงใหเจาหนาทีข่องบริษัทฯทราบทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วทุก
ประเภท มิฉะนัน้ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวรมีการ
ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 
หมายเหตุ   

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะ
ยึดถือความปลอดภัยเปนหลัก 
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง 
จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนาํเที่ยว ตลอดรายการทัวร โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือตํ่ากวามาตรฐานของการยืนยันการ
เดินทาง ซึ่งทางผูจัดรายการคิดราคาไวที่ 20 ทาน ทางผูจัดรายการ ขอพิจารณายกเลิก
การเดินทาง หรือ เรยีกเก็บคาทัวรเพิ่มเต็ม ทานละ 4,000 บาท 

 
***เด็กที่อายุ เกิน 6 ขวบ บังคับตองเสริมเตียงคะ*** 
 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1.  คาตั๋วเครือ่งบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ–ไคโร–อาบูซิมเบล– อัสวาน// ลกุซอร-ไคโร–กรุงเทพ 
ชั้นประหยดั 

โดยสายการบิน อียิปตแอร 
2.   คาภาษีสนามบินทุกแหง 
3.   คาท่ีพักหองละ 2 ทานในโรงแรมระดับ 5 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกนั  
      รวมทั้งสิน้ 2 คืน และบนเรือ 3 คืน 
4.   คารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
5.   คาอาหารทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ 
6.   คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ  



            

 

7.   คาวีซาประเทศอียปิต (วีซากรุป) ใชเวลาในการยื่นวีซากอนการเดินทาง 20 วัน (สําหรับผูถือ
หนังสือเดินทางไทย) 
8.   คาบรกิารนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรคนไทยมืออาชีพผูชํานาญเสนทาง 
9.   คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 
บาทวงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรบัรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษ
เทานั้น”) 
(หมายเหตุ: คาประกนัอุบิติเหตุสําหรับเด็กท่ีมีอายตุํ่ากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาภาษีมูลคา 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
3. คาขี่อูฐ, คาเขามุดลงไปในปรามิด, คาเขาชมหองมัมมี่ฟาโรห 11 พระองค ที่พิพิธภัณฑฯ และ

รายการอื่นที่ไมไดระบไุวในรายการ 
4. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาอาหาร-เครื่องดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือ

รายการ, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ 
5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 4 USD / ทาน / วัน(คิดเปน 6 วัน เทากับ 24 USD)       
       พนักงานขับรถ  ทานละ 3 USD / ทาน / วัน(คิดเปน 6 วนั เทากับ 18 USD) 
     คาทิปคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 4 USD / ทาน / วัน เทียบเทากับไกดทองถิ่น (คดิเปน 8 วัน 

เทากับ 32 usd) 
    กรณีจองนอยกวา 20 วันกอนการเดินทาง ตองทําวีซาที่เมืองไทย โดยมีคาใชจายเพ่ิมเติม 2500 

บาท / ทาน และตองใช เอกสารประกอบการยื่นวีซา รายละเอียดตามทายโปรแกรมทวัร 
 

เงื่อนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่นัง่จาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วนั)พรอมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัต 



            

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บรษิัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ คืนเงิน
ได (ตวัอยางเชน คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณ ี
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรบัรองแพทยจากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะ
ทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกครั้ง 
ทั้งนี้ อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมด
หรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและ
ในทุกๆบริการอื่นๆเปนสําคัญ  
 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 15 ทาน  ซึง่ในกรณีนี้ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถา
ตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสดุวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏิวัต ิและอื่น 
ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิัทฯ หรอื คาใชจายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน 
การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบตัิเหตุตาง ๆ 
ราคานี้คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบนิ ณ ปจจุบัน หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น 
ตามอัตราคานํ้ามัน หรอื คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋ ตาม
สถานการณดังกลาว 

เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม
คืนเงินในทุกกรณี 
หากลูกคาทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ลกูคาตองชําระคามัดจําที่ 10,000 บาท 



            

 

และคาวีซาตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซาประเทศอียิปตและขอตาง ๆ 

 

1. เอกสารประกอบขอวีซาเขาประเทศอียิปต กรณีจองเดินทางนอยกวา 21 วัน  
- หนังสือเดินทาง 
   ตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และตองมีหนาวางเหลือสําหรับ
ประทับตราวีซา และตราประทับ  เขาประทับเขา-ออกอยางนอย 4 หนาเต็ม 
- รูปถาย 
   ตองเปน  ขนาด 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และตองเปนรูปถายที่มีพื้นหลังสีขาว 
เทานั้น ทางสถานฑูตไมรับพิจารณารูปถายทีเ่ปนรูปสติก๊เกอร หรือรูปพิมพจากคอมพิวเตอร รปูโพ
ลาลอยด และรูปถายที่มีวิวดานหลัง หรือรูปทีน่ํามาตัดตอ 
- หลักฐานการงาน 
  กรณีเปนเจาของกิจการ ตองแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่
มีชื่อของผูเดินทางแสดงความเปนเจาของกิจการ เปนกรรมการ หรือ หุนสวน  (ไมตองใชตวัจริง) 
  ***** สําคญัมาก จะตองเซ็นชื่อรับรองสําเนา และประทับตราบรษิทัเปนสําคัญ ***** 
กรณีเปนพนักงาน ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรอืหนวยงานที่สังกัด มีขอความ
ระบุตําแหนง เงินเดือน รายได   วันเริม่ทํางาน และชวงเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาหยุดงาน เปน
ภาษาอังกฤษเทานั้น และจะตองประทับตราบริษัทรับรองเปนสําคัญ   
กรณีเปนนกัเรียน หรือ นักศกึษา ตองมีหนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน หรือสถาบันที่กําลังศึกษา
อยู พรอมตราประทับของ    
  ทางโรงเรียน (เปนภาษาอังกฤษเทานั้น) และสําเนาบัตรนักเรียน หรอืบัตรนกัศึกษา พรอมทั้ง
เซ็นชื่อรับรองสําเนา 
- หลักฐานการเงิน 
  ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเดินทาง จากทางธนาคารเปนภาษาอังกฤษ เทานั้น(ไมเอา 
STATEMENT) 
 
 
 



            

 

หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซาประเทศอียปิตและขอตาง ๆ 
*** ในการยื่นขอวีซา เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทาน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ครบตามที่ระบุ พรอมสงมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซา ไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง 
(ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และ
ทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมเอง หากตองการยื่นวีซาอีกครั้ง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการ
เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ไดระบุไว หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณในบางครั้ง ซึง่อาจจะทําให
เกิดความไมสะดวกแกทานได  
*** อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติ
ของลูกคาในแตละราย หากทานมีขอสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดตลอดเวลา 
ทางบริษัทฯ จึงตองกราบขออภัยมา ณ ที่นี ้
 
2.ตัวอยางเอกสารในการยื่นวีซา อียิปต แบบON ARRIVAL  ตองสงใหกับทางบริษัทกอน
การเดินทาง 21 วัน  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



            

 

หนังสือเดินทางตองมอีายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา ในกรณีที่สงหนาพาสปอรตอายุเหลือนอย
กวา 6 เดือน ทางบรษิัทฯไมรับผดิชอบกรณีสายการบินปฏิเสธในการขึน้เครือ่ง 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาต ิโปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ** 

 

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุก
กรณี** 

 


