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เท่ียวเหนือจรดใต ้เท่ียวครบสดุค ุม้ ท่ีพกัหรนูอนเรอื 5ดาว 

ไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทาง บินตรงส ูอี่ยีปต ์มีบินภายในประเทศ  

*** จดุท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ*** 

อาบซิูมเบล - มหาวิหารรามเสสที่ 2 – เขือ่นอัสวาน -วิหารฟิเลย ์เมืองคอมออมโบ 

หบุผากษตัริย ์– วิหารพระนางฮตัเซปซตุ – วิหารคานคั – วิหารลคัซอร ์

ปิระมิดกิซา่ – พิพิธภณัฑแ์ห่งชาตอิียปิต ์– ล่องแมน่ า้ไนล ์– ตลาด-ขา่นฯ 

ก ำหนดกำรเดินทำงปี 2020:    

วันท่ี 1 /                                   กรุงเทพฯ     

21.00 น.     พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร์ Q10-12  
   สายการบิน อียปิตแ์อร์ เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ใหก้ารตอ้นรับท าการเช็คอิน กรุณาสังเกตุป้าย PLEASURE EGYPT 
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วันท่ี 2/                  สุวรรณภูมิ -   ไคโร – ปิระมิด - เมมฟิส - ปิระมิดขั้นบันได  - L D 

00.55 น.      ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  MS961 BKK CAI   00.50-06.20 พกัผอ่นอิสระบนเคร่ืองทีวีส่วนตวั 
  เวลาบิน 9 ชัว่โมง และเวลาในประเทศอียปิตจ์ะชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม.  
05.05 น.    ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียปิต ์ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมืองและรับกระเป๋า 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ประจ าประเทศอียปิต ์จะคอยตอ้นรับ จากนั้นน าท่านออกเดินทาง  
เชา้ น าท่านเดินทางสู่ปิระมิด หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลก  เช่น มหาปิระมิดคีออฟ (Cheops)  ปิระมิดเคฟ

เฟร (Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ซ่ึงมีหนา้ท่ีเฝ้าวิหารและสุสานของ
กษตัริย ์เป็นเคร่ืองแสดงถึงอ านาจ ล าตวัเป็นสิงโตหมอบเพศผู ้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกยาวประมาณ 73 
เมตร สูง 20 เมตร แกะสลกัจากหินปูนเพียงกอ้นเดียวโดยใชพ้ระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟร โดยท่ีบริเวณท่ี
ราบสูงกีซ่าน้ีมีเพียงตวัเดียวเท่านั้น  *** พเิศษ แถมข่ีอูฐชมวิวโดยรอบฟรี!!!!***  

       กรุณาทิปคนจูงอูฐ 1$ มุดใตปิ้ระมิตประมาณ 20$ กรุณาติดต่อไกดห์รือหวัหนา้ทวัร์ 
เท่ียง            รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่า แห่งแรกในยคุอียปิตโ์บราณกวา่ 5,000 ปี ถูกบนัทึก

ไวใ้นประวติัศาสตร์ว่ามีความส าคญั ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหน่ึงเดียว โดยฟาโรห์นา
เมอร์  ปฐมกษตัริย์แห่งราชวงศ์ท่ี 1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานท่ีโบราณ และรูป
แกะสลกัจากหินท่ียงัหลงเหลืออยู่ในระดบัพื้นดิน เขา้ชมพิพิธภณัฑก์ลางแจง้แห่งเมืองเมมฟิส อนัจดัแสดง
รูปแกะสลกัขนาดยกัษ์ ดว้ยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอสัวานของ ฟาโรห์รามเสสท่ี 2 ซ่ึงมีพระพกัตร์อนั
งดงาม ซ่ึงสลกัดว้ยช่างฝีมือชั้นเยี่ยมไวใ้นอาคารโปร่ง ซ่ึงภายในยงัจดัแสดงช้ินส่วนวตัถุโบราณและรูปสลกั
จากวิหารส าคญัต่างๆในอียปิต ์ส่วนการจดัแสดงกลางแจง้ ชมสฟิงค ์และ ฟาโรห์รามเสสท่ี 2 โดยแต่ละองค์
จะสวมมงกุฎท่ีมีลกัษณะแตกต่างกัน จากนั้นเดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณท่ีใกลก้ันอีกเมืองคือ ซัคคำร่ำ  
(Sakkara) เพื่อชมปิระมิดขั้นบันได (Step pyramids) เป็นส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานท่ีฝังพระศพของ 
กษตัริยซ์อเซอร์ และเป็นตน้แบบของปิรามิด  

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
                   พกัคา้งคืน ณ ไคโร โรงแรม 5 ดำว  

http://www.egythai.co.th/
mailto:info_thailand@egythai.com


                  EGYTHAI TOURS & TRAVEL CO., LTD 
                        125/12 Soi Ruamrudee 4, Ploenchit Rd.,Lumpini , Patumwan , Bangkok 10330 

                       TEL.: 662 650 7667, 622 650 7953-4FAX: 662 651 4822 
                         Licence No.11/3536 / Website: www.egythai.co.th, E-mail: info_thailand@egythai.com 
 

วันท่ี 3/              พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติอยีิปต์ –  ตลำดข่ำน เอล คำลลิี่  B L D  

เชา้  รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม  - เช็คเอ้ำท์ออกจำกโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานท่ีเก็บสะสมโบราณวตัถุล ้าค่า  จดัตั้ง

ขึ้นในปี ค.ศ. 1858 โดยนกัโบราณคดีชาวฝร่ังเศส  ช่ือ Auguste Mariette  ทั้งอาคารเก่าแก่และการตกแต่งภายในไดรั้บ
การยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหน่ึงของเมืองน้ี ชมหน้ากากทองค าของฟาโรห์ตุตนัคาเมน  (Tutankhamun) และ
งานศิลปะท่ีมีค่าไม่ต ่ากว่า 250,000 ช้ิน มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพนัปีมาแลว้  ชมรูปป้ันดินท่ีแสดงถึงชีวิตประจ าวนัของ
ชาวอียปิต ์ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ ชมพระรูปของฟาโรห์อคันาแตน-ฟาโรห์นกัปฏิวติั ชมพระรูปของ
พระนางฮตัเชปสุต รถศึก และเกา้อ้ีบลัลงัก์ทองค า นอกจากน้ีท่านยงัได้ชมสมบติัอนัล ้าค่าอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น 
แหวน, สร้อยขอ้มือ, สร้อยคอ ฝีมือประณีต ลว้นมีอายกุวา่ 3,300 ปี   
พิเศษ!! น าท่านเขา้ชมหอ้งมมัม่ีกษตัริย ์2 หอ้ง  ชมมมัม่ีขององคฟ์าโรห์รามเสสท่ี 2 และมมัม่ีของฟาโรห์องคอ่ื์นๆ  

เท่ียง            รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
บ่าย ชม Citadel  ป้อมปรำกำรเก่ำแก่ สร้างเม่ือ ค.ศ. 1176 โดยสุลต่านซาลาอดัดิน เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกนัการ

รุกรานของศตัรู สมยัสงครามครูเสด  อยูบ่นเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของกรุงไคโรไดไ้กล
ถึงปิรามิดท่ีกีซ่า ชม สุเหร่ำแห่งโมฮัมหมัด อำล ี(Mohammad Ali) สุเหร่าท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในกรุงไคโร สร้างใน
ปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงไคโร ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ตวัสุเหร่า และ ส่วนของ
สนาม  ตรงกลางเป็นรูปส่ีเหล่ียมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเลก็รองรับ
อีก 4 มุม ตวัอาคารสร้างดว้ยหิน Albaster ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หนา้สุเหร่ามีหอ
นาฬิกาท่ีพระเจา้หลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝร่ังเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวญั แลกกบัเสาโอเบลิสก์จากวิหารลกั
ซอร์ ท่ีปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่ Place de la Concorde กรุงปารีส 
ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองท่ี ตลำดข่ำน เอล คำลลิี ่(Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายดว้ยร้านคา้ เคร่ืองเทศ  เคร่ืองเงิน
, ร้านทอง, เส้ือผา้ ฯลฯ จากนั้นเม่ือไดเ้วลาอนัควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางสู่เมืองอสัวาน 

17.00 น. ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  MS397 CAI-ASW   17.00-18.25    
18.25 น.       ถึงสนามบินอสัวาน จากนั้นน าท่านเขา้สู่เรือส าราญล่องท่ีพร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวก 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัราคารในเรือ บุฟเฟย ์

        พกัคา้งคืน ณ เมืองอสัวานเรือระดับ 5 ดำว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE หรือเทียบเท่า               
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วันท่ี 4/ อสัวำน – อำบูซิมเบล -วิหำร รำมเสสท่ี 2-เข่ือนอสัวำน-วิหำรฟิเลย์  (เรือแม่น ้ำไนล์)   B L D 

เชา้  รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม   
 น าท่านเดินทางโดยรถยนตสู่์เมืองอาบูซิมเบล เพื่อชมสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคือ มหำวิหำร รำมเสสท่ี 2 (Great Temple 

of Ramses 2) ซ่ึงถือว่าเป็นวิหารท่ีส าคญัแห่งหน่ึง ดา้นหนา้วิหารจะมีรูปสลกัซ่ึงมีพระพกัตร์ของฟาโรห์รามเสส
ท่ี 2 ตั้งอยู่ 4 องคต์รงทางเขา้ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นท่ีบูชาแด่เทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากาติ (Horakhati) และ
สร้างวิหารใกลเ้คียงกนัสร้างเป็นเกียรติแก่ราชินีเนเฟอร์ตารี (Nefertari) เดิมทีวิหารแห่งน้ีไดจ้มอยู่ใตน้ ้ าจากการ
สร้างเขื่อนอสัวาน ทางยูเนสโกไดช่้วยกูวิ้หารน้ีตามแบบเดิมทุกตารางน้ิวคงสภาพไวเ้หมือนเดิม เมืองไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่อสัวาน 

บ่าย        น าท่านเขา้สู่เรือส าราญล่องท่ีพร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวก พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ีบนเรือ 
  รับประทานอาหารภตัราคารในเรือ บุฟเฟย ์

น าท่านไปยงั วิหำรฟิเลย์ (Philae) โดยเรือวิหารน้ีสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส (Isis) ระหว่างทางแวะชม
แหล่งหินแร่แกรนิตท่ีเก่าแก่และเสาหินโอเบลิก (The Unfinished Obelisk) ท่ียงัสร้างไม่เสร็จ หากสร้างเสร็จ
เม่ือยกขึ้นตั้งจะเป็นเสาโอเบลิกท่ีสูงท่ีสุดในอียปิต ์ชม เข่ือนอสัวำน หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ไฮดแ์ดม (High 
Dam) ท่ีสร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน ้ าหล่อเล้ียงไร่นาตลอดปี อีกทั้ งยงัใช้พลังน ้ าเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าเพียงพอกบัความตอ้งการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกนัน ้ าจากแม่น ้ าไนลไ์หลท่วมเวลา
ถึงฤดูน ้าหลาก เขื่อนน้ีมีความยาว 36,000 เมตร ท่านออกเดินทางไปลงเรือเพ่ือเดินทำงสู่หมู่บ้ำนนูเบียน ชม
ความสวยงาม 2 ขา้งทางของ   แม่น ้าไนล ์ 

ค ่า  รับประทานอาหาร ภตัราคารในเรือ บุฟเฟย ์
  พกัคา้งคืนบนเรือ ระดับ 5 ดำว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE หรือเทียบเท่า               
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วันท่ี 5/  อสัวำน-วิหำรคอมออมโบ – วิหำรเอด็ฟู-ประตูน ้ำอสีน่ำล๊อค-เมืองลุคซอร์  B L D 

เชา้   รับประทำนอำหำรเช้ำในเรือ 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปชม วิหำรคอมออมโบ เป็นวิหารท่ีสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจา้สององคค์ือ เทพโซเบค 
มีเศียรเป็นจระเข ้ชาวบา้นสร้างวิหารน้ีขึ้นมาเน่ืองจากในสมยัก่อนโคงน ้ าตรงท่ีตั้งวิหารแห่งน้ีจะเป็นจุดท่ีจระเข้
ชอบมานอนเกยอยู่ขา้งตล่ิง ดว้ยความเกรงกลวัจระเข ้ชาวบา้นจึงสร้างวิหารคอมออมโบขึ้นมา โดยมีนยัว่า เม่ือ
เราบูชาคารวะต่อเทพแห่งจระเขโ้ซเบคแลว้ เทพโซเบคจะปกป้องคุม้ภยัไม่ให้ถูกจระเขท้ าร้ายได ้วิหารแห่งน้ีอยู่
ดา้นขวามือ ส่วนวิหารทางดา้นซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพเจา้แห่งการต่อสู้และความกลา้
หาญ   ถดัไปจากทางซ้ายมือ จะเห็นบ่อน ้ าท่ีมีปากบ่อเป็นรูปกุญแจโบราณหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า Key of life 
สร้างขึ้นมาดว้ยภูมิปัญญาของคนโบราณเอาไวใ้ชว้ดัความสูงของแม่น ้าไนลเ์พื่อเก็บภาษีประจ าปี จากนั้นน า 
ท่านกลับสู่เรือเพื่อล่องเรือต่อไปยงั เมืองเอ็ดฟู (Edfu) **การเท่ียวท่ีเมืองเอ็ดฟูขึ ้นอยู่กับสะดวกของแต่ละ
ช่วงเวลา และขึน้อยู่กับทางเรือส าราญ** 

  รับประทานอาหารภตัราคารในเรือ บุฟเฟย ์
บ่าย อิสระกบัทิวทศัน์ธรรมชาติ พร้อมจิบชายามบ่าย ในเรือ 
 น าท่านไปชม วิหำรเอ็ดฟู (เม่ือเรือมาถึงวิหารคณะตอ้งนั่งรถมา้สู่วิหารประมาณ 10 นาที รถมา้ 1 คน นั่งได้

ประมาณ 4 ท่าน) วิหารสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส ซ่ึงสร้างด้วยหินสีด า ในสมยัพระนางคลีโอพตัรา เม่ือ
ประมาณ เกือบ 2,000 ปีมาแลว้ น าท่านผา่นชม ประตูน ้ำอีสน่ำล๊อค (Esna Lock) การเปิดประตูน ้ าจากระดบัน ้ าท่ีสูง
กวา่จนถึงการน าเรือลงสู่ระดบัน ้ าท่ีต ่ากว่า จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เรือ เพื่อแล่นยงัเมืองลุคซอร์ อยูท่างตอนใต้
ของเมืองไคโร กวา่ 650 กิโลเมตรตั้งอยูท่ ั้งสองฝ่ังของแม่น ้าไนล ์มีแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์  

ค ่า  รับประทานอาหารภตัราคารในเรือ พร้อมชมโชว ์
   พกัคา้งคืนบนเรือ ระดับ 5 ดำว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE หรือเทียบเท่า               

http://www.egythai.co.th/
mailto:info_thailand@egythai.com


                  EGYTHAI TOURS & TRAVEL CO., LTD 
                        125/12 Soi Ruamrudee 4, Ploenchit Rd.,Lumpini , Patumwan , Bangkok 10330 

                       TEL.: 662 650 7667, 622 650 7953-4FAX: 662 651 4822 
                         Licence No.11/3536 / Website: www.egythai.co.th, E-mail: info_thailand@egythai.com 
 

วันท่ี 6/               ลุคซอร์-ฝ่ังตะวันตกของแม่น ้ำไนล์  -ฝ่ังตะวันออกของแม่น ้ำไนล์    B L D 

04.30 น. เชา้น้ีพบประสบการณ์ใหม่ ขึ้นบอลลูนลอยฟ้า ซ้ือเพิ่มท่านละประมาณ 130 $ กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์  
เชา้   รับประทำนอำหำรเช้ำในเรือ  - เช็คเอ้ำท์ออกจำกเรือ                                                                                                         
 ออกเดินทางโดยรถยนต์เพื่อเท่ียวชมเมืองลุคซอร์ ชม เขตเวสต์แบงค์ (West Bank) หรือเมืองทางฝ่ังตะวนัตก

ของแม่น ้ าไนล ์ น าท่านเท่ียวชม อนุสำวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปสลกัหินทรายขนาดใหญ่ 2 
รูป มีความสูงถึง 20 เมตรซ่ึงสมยัก่อนเป็นวิหารท่ีใช้ฝังพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสท่ี 3 แต่เม่ือ 27 ปีก่อน
คริสตกาลเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ท าให้ตวัวิหารทั้งหลงัพงัลงมา เหลือเพียงรูปสลกั 2 รูปเท่า เท่านั้น ซ่ึงต่างมี
ต านานท่ีเล่าต่างกนัไป แต่บา้งก็วา่ไดย้ินเสียงออกมาจากรูปสลกัทั้งสองน้ี  จากนั้นน าท่านไปชม หุบผำกษัตริย์ 
(Valley of The Kings)  ซ่ึงเป็นสถานท่ีฝังพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค ์แยกตามสุสานต่างๆในบริเวณหุบผา 
ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณหนา้ผาธีบนั ท่ีบริเวณน้ีเป็นภูเขาหินทรายสีแดง ในแต่ละสุสานตอ้งใชก้ารขุดเจาะภูเขาเขา้ไป
ท าเป็นช่องทางลบัภายใน จะท าทางเดินเป็นช่วงๆ และท าเป็นห้องส าหรับวางโลงศพ สมบติั ขา้วของเคร่ืองใช้
ส่วนตวัของฟาโรห์ ชมความอศัจรรยข์องภาพวาดตามผนงัจากสีธรรมชาติท่ีมีอายเุป็นพนัๆปีจากยุคฟาโรห์แต่
ยงัคงความสวยงามไวจ้นถึงยคุปัจจุบนัน้ี น าท่านเขา้ชม3สุสานท่ีสวยท่ีสุดและสมบรูณ์ท่ีสุด  

กลางวนั      รับประทานอาหารภตัราคารอาหารจีน 
บ่าย  จากนั้นน าท่านชมวิหำรเดลบำฮำรี  (Deir El Bahari)  อนุสรณ์สถานท่ีประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮปั

เซปซุท หรือท่ีรู้จกักนัในนามของ “ราชินีหนวด” ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เม่ือกว่า 
3,500 ปีมาแลว้ การท่ีพระนางตอ้งปลอมพระองคเ์ป็นชายนั้น ก็คงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าให้ผูท่ี้อยู่ใตบ้งัคบั
บญัชาเช่ือฟัง เพราะการเป็นผูน้ าหญิงนั้นไม่น่าจะเป็นท่ียอมรับ 

ค ่า     รับประทานอาหารภตัราคารในโรงแรม 

   พกัโรงแรมระดบั 5 ดำว  หรือเทียบเท่า                         
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วันท่ี 7/                         มหำวิหำรคำร์นัค – วิหำรลคัซอร์ – สนำมบินไคโร  B L D  

04.30 น. เชา้น้ีพบประสบการณ์ใหม่ ขึ้นบอลลูนลอยฟ้า ซ้ือเพิ่มท่านละประมาณ 130 $ กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์  
เชา้        รับประทานอาหารเชา้– เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 
           ออกเดินทางโดยทางรถยนต ์เพื่อเท่ียวชม เขตตะวันออก (East Bank) ของเมืองลุคซอร์ 

น าท่านชม มหำวิหำรคำร์นัค (The Temple of Karnak) เป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ตวัวิหารหลงัเดียวมีเน้ือท่ี
ถึง 60 เอเคอร์ ซ่ึงใหญ่พอท่ีจะน าโบสถข์นาดใหญ่ของยุโรปไปวางไดถึ้ง10 หลงั มหาวิหารแห่งน้ีเร่ิมก่อสร้าง
ในสมยัฟาโรห์ ทุตโมซิสท่ี 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เม่ือกวา่ 3,600 ปี มาแลว้ หลงัจากนั้น  ฟาโรห์องคต่์างๆ 
ก็เร่ิมสร้างเพิ่มเติม ท าให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแลว้ ขอให้ทุกท่านลอง
จินตนาการดูวา่ชาวอียปิตโ์บราณใชว้ิธีใดในการขนยา้ยเสาและหิน  

กลางวนั      รับประทานอาหารภตัราคารอาหารจีน 
บ่าย หลงัจากนั้นน าท่านชมวิหำรลัคซอร์ (The Temple of Luxor) ซ่ึงสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษตัริยแ์ห่งเทพ

เช่นกนั วิหารน้ีไดรั้บการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบดว้ยซุ้มประตูขนาดใหญ่และรูป
สลกัหินแกรนิตขนาดมหึมา สลกัเป็นรูปฟาโรห์รามเซสท่ี 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสา
หินแกรนิตขนาดใหญ่ ซ่ึงแกะสลกัดว้ยอกัษรอียปิตโ์บราณ (เฮโรกริฟฟิค) อิสระช็อปป้ิงตลาดลกัคซ์อร์ 

    น าท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่เมืองไคโร 
18.20 น.    ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  MS360 LXR CAI   18.20-19.30  รอเปล่ียนเคร่ืองกลบัสู่ประเทศไทย 
    น าท่านออกจากสนามบินเพื่อรับประทานอาหารในโรงแรมใกลก้บัสนามบิน 

ค ่า            รับประทานอาหารภตัราคารในโรงแรม 
22.45 น.         บินตรงสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี MS960 CAI BKK 22.45-12.35+ (8 ชัว่โมง) 
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วันท่ี 8/                        ไคโร-กรุงเทพฯ      

12.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
**หมายเหตุ** 
-รูปภาพใชป้ระกอบในการบรรยายโปรแกรมเท่านั้น  
-โปรแกรมสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์จริงและเท่ียวบินภายในและเรือท่ีจองไดส้ าหรับแต่ละกรุ๊ป 
 

ก ำหนดเดนิทำง 63 (คณะ20ท่ำนขึน้ไป)   ระดับที่พกั พกัคู่ (บำท/ท่ำน) พกัเดี่ยวเพิม่ (บำท) 
8 - 15 ก.พ  5 ดาว 65,900 9,000  
14 - 21 มี.ค 5 ดาว 67,900 9,000  
11-18 เม.ย 5 ดาว 69,900 9,500  

30 เม.ย-7 พ.ค 5 ดาว 68,900 9,500  
*หมำยเหตุ* ราคาแพค็เกจทวัร์น้ีไม่มีแจกกระเป๋าเดินทาง หรือของสมนาคุณ 
อตัรำนีร้วม 
☺ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั และบินภายในประเทศ โดยสายการบินอียปิตแ์อร์ ชั้นประหยดั   
☺ ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ  และภาษีสนามบินท่ีไคโร-อสัวาน-ลคัซอร์ 
☺ โรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุรายการหรือเทียบเท่า 
☺ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
☺ รถส าหรับน าเท่ียวตามรายการ 
☺ บริการไกดจ์ากประเทศอียปิต ์ภาษาองักฤษ  
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท  
☺ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และค่าน ้าระหวา่งม้ืออาหารทุกม้ือ และน ้าด่ืมระหวา่งวนัท่านละ2ขวด/วนั/คน 
☺ ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการ ในการยืน่ขอวีซ่า แบบท่องเท่ียว ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทาง 

อตัรำนีไ้ม่รวม  
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
  ค่ายานพาหนะท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการชมสถานท่ีท่องเท่ียวอิสระหรือรายการเสริม)  
  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ อาทิเช่น น ้าส้ม เบียร์ วิสก้ี น ้าอดัลม ฯลฯ 
  ค่าใชจ่้ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
  ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ขั้นต ่า 5$/วนั/ท่าน ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทยตามพอใจ (วนัละ3$/ขั้นต ่าวนั) 
 ค่ายกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรมฯ / ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้
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เง่ือนไขกำรส ำรองท่ีนั่ง 

1. ยนืยนัการจองพร้อมมดัจ า ท่านละ 20,000 บาท เพื่อจองและออกตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งระหวา่งประเทศและ

ภายในประเทศพร้อมส่งมอบเอกสารส าเนาหนงัสือเดินทางรายช่ือผูเ้ดินทาง 

2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการออกเดินทาง 45 วนั ก่อนเดินทาง  
***หลงัจากจองและออกตัว๋แลว้หากยกเลิกตอ้งด าเนินการคืนเงินตามเง่ือนไขของสายการบิน / หกัเงินคืนตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง*** 

 

หมำยเหตุ 
1. ในกรณีท่ีไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์เดินทางดว้ย หรือ ราคาปรับข้ึนตามจ านวนผูเ้ดินทางจริง 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตฯเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนาม
ของบริษทัฯ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระ
โดยตรง ทางบริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า  
5. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดข้ึนจากสายการบินทางบริษทัฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานท่ีเกิดข้ึน 
6. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบิน, เท่ียวบินล่าชา้หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดข้ึนจากสายการบิน ท่ี
ท าให้เกิดผลกระทบต่อเท่ียวบินภายในประเทศ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ี
เกิดข้ึน 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำ Egypt   
- หนังสือเดินทำง ตอ้งมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือส าหรับ
ประทบัตราวีซ่า และตราประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
- รูปถ่ำย ตอ้งเป็นรูปถ่ายหนา้ตรงเป็นรูปสี ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพื้นหลัง
สีขำว เท่ำนั้น ทางสถานทูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายท่ีเป็นรูปสต๊ิกเกอร์ หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และ
รูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั  
- หลกัฐำนกำรงำน 
  กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร ตอ้งแสดงส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทาง
แสดงความเป็น เจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) 

***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา และประทบัตราบริษทัเป็นส าคญั ***** 
กรณีเป็นพนักงำน ตอ้งมีหนังสือรับรองการท างานจากทางบริษทั หรือหน่วยงานท่ีสังกัด มีขอ้ความระบุต าแหน่ง 
เงินเดือน รายได้  วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้อง
ประทบัตราบริษทัรับรองเป็นส าคญั 
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่พร้อมตราประทบั
ของทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และส าเนาบตัรนกัเรียน หรือบตัรนกัศึกษา พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
- หลักฐำนกำรเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ พร้อมตรา
ประทบัจากทางธนาคาร **ย ำ้** ไม่สำมำรถใช้ส ำเนำบัญชี เงินฝำกธนำคำรย้อนหลงั 6 เดือน  
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