
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ี โปรแกรมทัวร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เท่ียง เย็น 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบ ี     

2 

สนามบินอาบูดาบี – สนามบินไคโร – เมืองเก่าไคโร – โบถส์แขวน     

– โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – ตลาดข่านเอล

คาลลิ ิ
   

PYRAMIDS PARK 

RESORT 

หรือเทียบเท่า  

3 

เมืองกีซา – พีรามิดแดง – เมืองเมมฟ�ส – พิพิธภัณฑ์รามเซสท่ีสองแห่ง

เมืองเมมฟ�ส – มหาพีรามิดแห่งกีซา – มหาสฟ�งซ์ – ศูนย์กลางการทำ

กระดาษปาป�รุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม – ล่องเรือแม่น้ำไนล์ – โชว์

ระบำหน้าท้อง 

   

PYRAMIDS PARK 

RESORT 

หรือเทียบเท่า  

    



 

 

 

  

 
 

BKK       AUH AUH       CAI 

  
EY407 19.30 23.10 EY657 02.30 04.15 

      

CAI       AUH AUH       BKK 

  
EY654 13.25 18.45 EY402 22.35 08.05 (+1) 

      

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 

(อายุไม่เกิน 12 ป�) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 

ห้องพักเดี่ยว 

11 – 16 มกราคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

13 - 18 มกราคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

18 – 23 มกราคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

24 – 29 มกราคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

10 – 15 ก.พ. 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

14 – 19 ก.พ. 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

4 
เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝ�งศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอม

เปย์ – ป้อมปราการซิทาเดล – ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย    

PYRAMIDS PARK 

RESORT 

หรือเทียบเท่า  

5 
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์ – ห้องมัมมี่ – สนามบินไคโร      

– สนามบินอาบูดาบ ี     

6 สนามบินสุวรรณภูมิ     

โปรแกรมเดินทาง 6 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

      เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที ่  เวลาออก             เวลาถึง 

อัตราค่าบริการ 



 

 

17 – 22 ก.พ. 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

24 ก.พ. – 01 มี.ค. 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

28 ก.พ. – 05 มี.ค. 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

03 – 08 มีนาคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

10 – 15 มีนาคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

17 – 22 มีนาคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

21 – 26 มีนาคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ป� ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 

* ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่า (เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น) * 

** อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท/ท่าน** 
 

 

 

**เนื่องจากตั๋วโดยสารเป�นตั๋วกรุ๊ป (หมู่คณะ) ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่ง สะสมไมล์ และเลื่อนการเดินทาง** 

อัตราค่าบริการข้างต้น คำนวณจากภาษีน้ำมัน ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565  

ในกรณีท่ีมีการประกาศปรับราคาภาษีน้ำข้ึนจากทางสายการบิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพ่ิมเติม  

 

สำคัญโปรดอ่าน 

1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนท่ีเหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 

2. อัตราค่าบริการน้ี จำเป�นต้องมีผูเ้ดนิทาง จำนวน 10 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมผีู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนท่ีกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคา่บริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) 

3. ท่านท่ีต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งใหท้ราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีเป�นเพียงการแนะนำเท่าน้ัน 

4. นักท่องเท่ียวท่ีต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพ่ือขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางมากกว่า 30 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

45 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าท่ีระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซ่าประเภทอ่ืนซึ่งอาจมีค่าใช้จา่ยเพ่ิม หรือมผีลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

5. กรณีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ตามท่ีกำหนดการหลังจากท่ีคณะคอนเฟ�ร์มออกเดินทาง จำเป�นต้องเสียค่าส่วนต่าง กรณียื่นวีซา่เดี่ยว โดย

ยื่นตรงกับสถานทูต 2,500 บาท/ท่าน ไม่รวมคา่บริการยื่นวีซ่า (ไมม่ียื่นวีซ่าประเภทด่วน) 

6. ระหว่างท่องเท่ียวหากนักท่องเท่ียวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเช้ือโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพ่ิมเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการ

ทัวร์) 



 

 

7. ในกรณีท่ีภาครัฐท้ังไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผดิชอบ

ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

8. อาหารบนเครื่องเป�นไปตามนโยบายของสายการบิน 

 

 

Day1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี  

 

16.30  นัดหมายพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั ้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Etihad Airways (EY) โดยมีป้ายต้อนรับ     

เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกพร้อมแนะนำข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน 

19.10 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินท่ี EY407 (บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 55 นาที 

23.15 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือรอต่อเครื่อง 

 

Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินไคโร – เมืองเก่าไคโร – โบถส์แขวน – โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – ตลาดข่าน

เอลคาลิล ิ

 

02.30 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY657 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมง 10 นาที 

04.40 เดินทางถึง สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ หลังจากน้ันนำท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง)  



 

 

พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว กรุงไคโร (Cairo) หรือชื่อเรียกในภาษาอาหรับคือ “กอฮิเราะฮ์” หมายความว่า ชัยชนะ โดยระหว่างการก่อนสร้าง

เมืองได้มีการมองเห็นดาวอังคาร ซึ่งดาวอังคารเปรียบเสมือนสัญลักษณข์องการทำลายลา้ง หรืออีกนัยหน่ึงคือไคโรเป�นเมืองท่ีรบชนะทุกกองทัพท่ีมา

โจมตีตั้งแต่กองทัพมองโกล, กองทัพครูเสด หรือแม้แต่กองทัพของออตโตมัน ว่ากันว่าไคโรเป�นดินแดนแห่งอารยธรรมและโบราณคดีอันลี้ลับและน่า

พิศวง ทั้งยังมีแม่น้ำไนล์ที่ยาวที่สุดในโลกไหลผ่าน ซึ่งในป�จจุบันไคโรได้กลายเป�นเมืองหลวงของอียิปต์ เป�นศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม ทั้งยังมี

ความสำคัญด้านการเมืองและวัฒนธรรมในดินแดนตะวันออก  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเข้าชม โบสถ์แขวน (THE HANGING CHURCH) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าไคโรสร้างขึ ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 2 เป�นโบถส์นิกายคอปติก     

ออร์โธดอกซท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดในอียิปต์ โบสถ์แขวนยังคงเป�นหน่ึงในป้อมปราการท่ีสำคัญท่ีสุดของโบสถ์คริสต์คอปติก ในป� ค.ศ. 1047 สถานท่ีแห่งน้ีถูก

กำหนดให้เป�นท่ีพำนักอย่างเป�นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปาคอปติกออร์โธดอกซ์ หลังจากการพิชิตอียิปต์ของชาวมุสลิมทำให้เมืองหลวงของ

อียิปต์ถูกย้ายจากอเล็กซานเดรียไปยังกรุงไคโร ตัวสถาป�ตยกรรมออกแบบเป�นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นด้วยตัวอาคารมีหอระฆังคู่แฝดตั้ง

ตระหง่าน ด้านบนประดับไม้กางเขน หลังคาไม้รูปทรงเป�นดั่งเรือโนอาห์ซึ่งรองรับด้วยเสาหินอ่อน 13 ต้น เพ่ือเป�นตัวแทนของพระเยซูและลูกศิษย์

ทั้ง 12 คนของเขา ประตูหน้าต่างไม้แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงสวยงาม ด้านในแต่ละห้องตกแต่งด้วยลวดลายอันวิจิตรทำจากไม้ดำเนื้อแข็ง ไม้

กฤษณา ไม้มะเกลือ และงาช้าง เปรียบเสมือนสีดำคู่กับสีขาว ป�จจุบันสถานศักดิ์สิทธ์ิเหล่าน้ีอุทิศให้กับนักบุญจอร์จ พระแม่มารี และนักบุญ 

 

 

 

นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส (ABU SERGA) อยู่ใจกลางเมืองเก่าไคโร เป�นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในกำแพงเสาหินดั่งเดิมในศตวรรษที่ 3 - 4 

อยู่ต่ำจากพื้นป�จจุบันลงไป 3 ชั้น ซึ่งถูกกล่าวไว้ในพระคำภีร์ว่า ระหว่างที่พระเยซูอยู่ในวัยทารก เป�นช่วงที่กษัตริย์สั่งฆ่าทารกชายเกิดใหม่ทุกคน 

ครอบครัวจึงได้นำพระองค์เดินทางมาหลบหนีภัยอยู่ในโบสถ์เป�นเวลากว่า 4 ป� 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

นำท่านถ่ายรูป สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (THE MOHAMMAD ALI MOSQUE) สร้างขึ้นในป� ค.ศ. 1830 และแล้วเสร็จในป� ค.ศ. 1857 เป�น

สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร ตัวอาคารสร้างจากหินอลาบาสเตอร์ (Alabaster)  ตรงกลางเป�นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร 



 

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบอย่างออตโตมัน หรือตุรกีใน

ป�จจุบัน ภายในมีนา�ิกาบนลานในสุเหร่าซึ ่งเป�นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซส ที่2 เพื ่อสร้าง

สัมพันธไมตรีระหว่างอียิปต์และฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านไปช้อปป��งสิ้นค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่านเอลคาล ิล ิ (KHAN EL KHALILI) ตลาดขายของ

พ้ืนเมืองและสินค้าท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้อของพ้ืนเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป�นขวดน้ำหอมท่ีทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ 

เครื่องทองรูปพรรณ และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ MIX GRILLED 

ท่ีพัก PYRAMIDS PARK RESORT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

Day3 เมืองกีซา – พีรามิดแดง – เมืองเมมฟ�ส – พิพิธภัณฑ์รามเซสที ่สองแห่งเมืองเมมฟ�ส – มหาพีรามิดแห่งกีซา – มหาสฟ�งซ์              

– ศูนย์กลางการทำกระดาษปาป�รุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม – ล่องเรือแม่น้ำไนล์ – โชว์ระบำหน้าท้อง 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีซา (Giza) ภาษาอาหรับคือ “อัลญีซะฮ”์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของกรุงไคโร ยังเป�นเมืองที่ใหญ่เป�นอันดับสองในอียิปต์รอง

จากกรุงไคโร เมืองกีซาเป�นท่ีรู้จักและมีช่ือเสียงระดับโลกเพราะเป�นท่ีตั้งของ 3 มหาพีระมิดแห่งกีซาท่ียังสมบูรณ์เรียงรายกันอย่างสมบูรณ์ตั้งอยู่บน

ทะเลทรายตะหง่านแสดงถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมอียิปต์โบราณ เมืองกีซาเป�นเมืองท่องเท่ียวยอดนิยมของนักท่องเท่ียวจึงทำให้ โรงแรมท่ีพัก 

ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก หรือแม้แต่ร้านค้าท้องถ่ิน ทำให้เมืองกีซาเป�นเมืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีสำคัญของประเทศอียิปต ์ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 นำท่านเดินทางสู่ พีระมิดแดง (The Red Pyramid) ตั้งอยู่ในเมืองดาห์ชูร์ ไม่ไกลจากเมืองโบราณซัคคารา สร้างข้ึนมาเพ่ือสำหรับฟาโหร์สเนฟรู 

บิดาของคูฟูซึ่งเป�นผู้สร้างมหาพีระมิดแห่งกีซา เชื่อกันว่าพีระมิดแดงเป�นพีระมิดที่สมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน โดยมีฐานที่ใหญ่เป�นอันดับสองของพีระมิด

ของอารยธรรมอียิปต์ท้ังหมด 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟ�ส (Memphis) ซึ่งเป�นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปตโ์บราณ

กว่า 5,000 ป� เป�นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บน

และอียิปต์ล่างให้เป�นหนึ่งเดียวกันโดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 นำท่านชม 

พิพิธภัณฑ์รามเซสท่ีสองแห่งเมืองเมมฟ�ส สถานท่ีเก็บรูปแกะสลักขนาดใหญ่ของฟาโรห์รามเซสท่ี 2 

ที่มีฝ�มือการแกะสลักเป�นเยี ่ยมและงดงามมาก ระหว่างทางท่านยังจะได้เห็นต้นอินทผาลัมข้ึน

สวยงามเป�นทิวแถวสวยงามอีกด้วย 

จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณซัคคารา (Sakkara) นำท่านชม พีระมิดขั้นบันได อันเป�นพีระมิด

แห่งแรกของอียิปต์ ใช้เป�นสถานท่ีฝ�งพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป�นต้นแบบของพีระมิดในยุค

ต่อๆมา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถ่ิน 

 นำท่านเดินทางสู่ มหาพีระมิดแห่งกีซา (The Great Pyramid of Giza) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป�น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ครอบคลุม

พ้ืนท่ี 2,000 ตร.ม. บนท่ีราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป�นท่ีตั้งของมหาพีระมิด 3 องค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างข้ึนเพ่ือใช้เป�นท่ีฝ�ง

พระศพของพระองค์เอง นับเป�นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ป� สร้างจากแท่งหินขนาดใหญม่าก แต่ละ

ก้อนมีน้ำหนักกว่า 2 ตัน นำมาวางชิดติดกันเป�นรูปทรางกรวยแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน พีระมิดแห่งน้ีประกอบไปด้วย 

1) พีระมิดคีออพส์ (Cheops) หรือ พีระมิดคูฟู (Khufu) นิยมเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่า มหาพีระมิดแห่งกีซา (The Great Pyramid of Giza) 

เป�นพีระมิดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุด สร้างในสมัยของฟาโรห์คูฟู แห่งราชวงศ์ ที่ 4 มีขนาดพื้นที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สร้างด้วย

หินแกรนิต 2.3 ล้านแท่ง น้ำหนักกว่ากว่า 60 ตัน ภายในมีห้องโถงหลายห้อง อาทิเช่น ห้องโถงใหญ่ ห้องโถงพระราชา และห้องโถงพระราชินี 

เป�นต้น สรา้งข้ึนเพ่ือใช้เป�นท่ีเก็บรักษาศพ เพ่ือรอการกลับมาคืนชีพตามความเช่ือของชาวอียิปต์ในยุคน้ัน 



 

 

2) พีระมิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาเฟรซึ่งเป�นพระโอรสของฟาโรห์คูฟู เป�นพีระมิดหน่ึงในสามพีระมิดแห่งกีซา ซึ่งตั้งอย่ตรงกลาง

ถัดจากพีระมิดคูฟู สร้างในป� 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร สร้างบนเนินดินขนาดใหญ่ ส่วนยอดของพีระมิดแห่งนี้มีชั้นหินปูนขัดมันที่ชาว

อียิปต์โบราณก่อสร้างป�ดเป�นผิวชั้นนอกที่ยังหลงเหลืออยู่ มีห้องโถงกว้าง 2 ห้อง แต่ภายในถูกบุกรุก ทำลายเสียหายไปมาก นอกจากนี้ใน

บริเวณใกล้เคียงกับพีระมิดเคเฟรน ยังมีมหาสฟ�งซ์ที่เป�นรูปแกะสลักจากหินก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกและยังเป�นอนุสาวรีย์

แบบแกะสลักลอยตัวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกอีกด้วย 

3) พีระมิดมิเซรินุส (Mycerinus) หรือพีระมิดเมนคูเร (Menkaure) สร้างโดยฟาโรห์เมนคูเรโอรสของฟาโรห์เคเฟรน สร้างในป� 2420 ก่อน 

ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ป�จจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาพีระมิดทั้ง 3 แห่งของกีซา 

ทางทิศใต้ของพีระมิดเมนคูเร ยังมีการสร้างพีระมิดราชินีทั้ง 3 (The Three Queen's Pyramids) เพื่อใช้เป�นที่เก็บพระศพของราชินี 3 องค์

ในสมัยของฟาโรห์เมนคูเร   

  

 ให้ท่านได้ถ่ายภาพ มหาสฟ�งซ์ (The Great Sphinx of Giza) ตั้งอยู่ด้านหน้าของพีระมิดเคเฟรน ซึ่งเป�นส่วนหน่ึงของหมู่พีระมิดแห่งกีซาและยัง

ถือเป�นสฟ�งซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติเพียงก้อนเดียว มีส่วนหัวเป�นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป�นสิงโต มี

หน้าท่ีเปรียบเสมือนเป�นตัวแทนของกษัตริย์ และมีพลังพิเศษเพ่ือปกป้องพระศพและทรัพย์สมบัติท่ีอยู่ภายในพีระมิด 

 แนะนำโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour)  

1. อิสระให้ท่านขี่อูฐกลางทะเลทราย พร้อมชมความงดงามของพีระมิด 

ทั้ง 3 แห่งที่ตั้งตระหง่านเป�นฉากหลัง (1 ท่านต่ออูฐ 1 ตัว ใช้เวลา

ประมาณ 20 นาที) (ค่าใช้จ่ายในการข่ีอูฐ ท่านละ 20 เหรียญดอลลาร์

สหรัฐ (USD) โปรดทราบประกันอุบัติเหตุท่ีรวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่

ครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ดังน้ันข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

2. อิสระให้ท่านเข้าชมด้านในพีระมิด ซึ่งเชื่อว่าเป�นที่ฝ�งพระศพขององค์

ฟาโรห์ ผู้สร้างพีระมิดนั้น ภายในจะมีเป�นห้องโถง ทางเดินที่สามารถ

เข้าไปชมได้ (ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพีระมิดคูฟู ท่านละ 30 เหรียญ



 

 

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)/ ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพีระมิดเคเฟรน และค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพีระมิดมิเซรินุส หรือพีระมิดเมนคูเร (Menkaure) 

ท่านละ 10 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) ท้ังน้ีในแต่ละวัน การเข้าชมป�รามิดจะจำกัดผู้เข้าชมได้ไม่เกินวันละ 300 คนเท่าน้ัน กรณีสนใจเข้าชม

กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า  

หมายเหตุ: ในการเข้าชมพีระมิดเป�นท่ีแคบและอากาศเบาบาง และต้องทำการป�นบันไดเพ่ือเข้าไปชมด้านใน 

 จากนั้นนำท่านแวะชม ศูนย์กลางการทำกระดาษปาป�รุส (Papyrus and Cotton Shops) ซึ่งเป�นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจาก ต้นกก 

(Papyrus) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ นักประวัติศาสตร์เชื่อว่า มีการใช้กระดาษที่ทำจากปาป�รุสมาตั้งแต่ปฐม

ราชวงศ์ของอียิปต์ หรือราวๆ 3,000 ป�ก่อนคริสตกาล จากนั้นนำท่านแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมนี้มีสืบทอดมา

ตั้งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา และท่ีน้ียังเป�นศูนย์กลางแหล่งผลิตหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ ให้กับน้ำหอมแบรนด์เนมดังๆ หลายแบรนด์อีกด้วย 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ พิเศษ ล่องเรือแม่น้ำไนล์ พร้อมรับประทานบุฟเฟต์  

นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำไนล์ (Nile Cruise) ให้ท่านได้ดื่มด่ำบรรยากาศสองฝ��งของแม่น้ำไนล ์(Nile River) ที่ได้ชื่อว่าเป�นสายน้ำแห่งอารยธรรมท่ี

ยาวที่สุดในโลกเป�นทั้งอู่อารยธรรมและเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา ป�จจุบันยังได้รับการประกาศอย่าง

เป�นทางการเมื่อวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป�น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของทวีปแอฟริกา มีความยาวมากกว่า 6695 กม. ไหลผา่น 

10 ประเทศ ประเทศยูกันดา, ประเทศเอธิโอเป�ย, ประเทศซูดาน, ประเทศซูดานใต้, ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, ประเทศเคนยา, 

ประเทศแทนซาเนีย, ประเทศรวันดา, ประเทศบุรุนดีและสิ้นสุดในประเทศอียิปต์ ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พร้อมชมการแสดง

พื้นเมือง โชว์ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) เป�นการโชว์เต้นรำที่เก่าแก่ในแถบอารยธรรมในยุคโบราณ ซึ่งมีมาประมาณ 6,000 ป� ในดินแดน

แถบอียิปต์และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เช่ือกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มสำคัญท่ีได้อนุรักษ์ระบำหน้าท้องน้ีไว้ให้มีมาจนถึงป�จจุบัน 

การโชว์ระบำหน้าท้องน้ีได้มีมาอย่างแพร่หลายและมีการพัฒนาซึ่งเป�นศิลปะท่ีโดดเด่นสวยงาม  

ท่ีพัก PYRAMIDS PARK RESORT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 



 

 

Day4 เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝ�งศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ – ป้อมปราการซิทาเดล – ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมือง

สำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ ที่ใหญ่เป�นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงไคโร ตั้งอยู่ทาง

เหนือสุดของอียิปต์ริมฝ��งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ใกล้กับปากแม่น้ำไนล์ เดิมทีเป�นหมู่บ้านประมง

เล็กๆ ท่ีมีช่ือว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 332 ป�ก่อนคริสตกาล พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเดินทางมา

พบ จึงโปรดให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อสร้างเป�นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของ

พระองค์ ยังเป�นสถานท่ีสำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ พระนางคลี โอพัตราอีกด้วย 

 นำท่านเข้าชม หลุมฝ�งศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) เป�น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์

แห่งโลกยุคกลาง เป�นสุสานของชาวโรมันในอดีต มีทั้งหมดสามชั้น ชั้นที่ 1 ใช้สำหรับการลำเลียง

โลงและศพ ช้ันท่ี 2 ใช้เป�นท่ีฝ�งศพ และช้ันท่ี 3 ใช้เป�นสถานท่ีรวมญาติและเพ่ือรำลึกถึงผู้ตาย โดย

มีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป�นครั้งแรก บนโต๊ะยังมี

ขวดไวน์และจานวางอยู่ 

 นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ เสาปอมเปย์ (Pompey’s Pillar) สิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมัน

ปกครองอียิปต์ที่แสดงถึงการฉลองชัยชนะของชาวโรมัน เป�นเสาหินแกรนิตสีแดงสูง 27 เมตร หัว

เสาประดับด้วยลวดลายคอรินเทรียน ซึ่งถือว่าเป�นเสาหินท่ีใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยสร้างข้ึนมา เช่ือกันว่า

เสาแห่งนี ้ได้ชื ่อมาจาก ปอมเปย์ ซึ ่งเป�นเพื ่อนสนิทของจูเลียส ซีซ่า ผู ้นำที่ยิ ่งใหญ่แห่งโรมัน 

ภายหลังทั้งสองได้กลายเป�นศัตรูกัน และปอมเปย์ก็ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรีย ก่อนถูก

ชาวอิยิปต์ฆ่าตาย จูเลียสซีซาร์จึงได้ทำพิธีเผาศีรษะของปอมเปย์ที่เสาแห่งนี้ ป�จจุบันนี้เหลือเพียง

เสาแบบกรีกตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกับสฟ�งซ์อีกสองตัว 

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ อาหารทะเล  

 นำท่านถ่ายรูปกับ ป้อมปราการซิทาเดล (Citadel) ป้อมปราการโบราณท่ียังมีความสวยงาม ตั้งอยู่ริมชายฝ��งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ป้อมแห่งน้ีถูก

สร้างข้ึนในคริสศตรรษท่ี 15 ในอดีตใช้เป�นท่ีตั้งของ ประภาคารฟารอส ซึ่งถือว่าเป�นหน่ึงในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ป�จจุบันเหลือเพียงส่วน

ท่ีเป�นฐาน และได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ 

นำท่านถ่ายรูปกับ ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) สถานที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอียิปต์ ที่มีนัก

โบราณคดีจากทั่วโลกมาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต ห้องสมุดนี้เคยถูกเผาในคริสต์ศตวรรษที่สี่ โดยใช้เวลาการสร้างใหม่ 12 ป� ด้วย

เงินทุน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ จากน้ันนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไคโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

ท่ีพัก PYRAMIDS PARK RESORT HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 

 

 

Day5 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์ – ห้องมัมม่ี – สนามบินไคโร – สนามบินอาบูดาบี 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ (National Museum of 

Egyptian Civilization : NMEC) ตั้งอยู่ในตัวเมืองกรุงไคโร เป�นพิพิธภัณฑ์แห่ง

ใหม่ของอียิปต์ เป�ดให้เข้าอย่างเป�นทางการเมื ่อวันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2564 

ป�จจุบันเป�นที่ตั ้งของมัมมี่พระศพฟาโรห์และพระราชินีแห่งอียิปต์ ภายหลังการ

เคลื่อนย้ายมัมมี่มาจากพิพิธภัณฑ์เดมิในขบวนพาเหรด Pharoahs' Golden Parade 

เมื่อเดือน เม.ย. 2564 ภายในพิพิธภัณฑ์มีการแสดงโบราณวัตถุที่จัดแสดงในโถง

นิทรรศการหลักมีกว่า 1,500 ช้ิน จัดแสดงเสื้อผ้าแบบดั้งเดิม, แบบจำลองเรือโบราณ 

นอกจากรูปป��นและสิ่งของฟาโรห์แล้วห้องโถงใหญ่ยังมีโครงกระดูกมนุษย์ที่มีอายุ

ย้อนกลับไป 35,000 ป� แสดงให้เห็นถึงชาวอียิปต์โบราณมีความก้าวหน้าในด้าน

การแพทย์ นำท่านเข้าชม ห้องมัมมี่ (The Mummies Room) (รวมค่าเข้าแล้ว) 

ห้องโถงของมัมมีพ่ระศพฟาโรห์และพระราชินีแห่งอียิปต์ แบ่งเป�นห้องโถงพระศพของฟาโรห์ 18 พระองค์ และราชินีอีก 4 พระองค์ ตั้งแต่ราชวงศ์

ที่ 17 ถึงราชวงศ์ที่ 20 ถือเป�นอัญมณีมงกุฎของพิพิธภัณฑ์ ได้รับการออกแบบมาเป�นพิเศษเพื่อแสดงมัมมี่ของกษัตริย์และราชินีโบราณแห่งอยีปิต์ 

การออกแบบน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้มาเยือนรู้สึกเหมือนได้เดินเล่นไปตามหุบเขาแห่งราชา  

 นำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ เพ่ือเดินทางกลับประเทศไทย 

13.40 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินท่ี EY654 (บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 05 นาที 

18.45 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพ่ือรอต่อเครื่อง 



 

 

22.50 นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินท่ี EY402 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง 05 นาที 

 

Day6 สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

07.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

  

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


