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*******************************************************************************
 

นําทา่น ยอ้นรอยอดตี ตามหาอารยธรรมโบราณยคุแรกๆ ของ
  คน้หาดนิแดนแหง่ตํานานอนัลลัีบของ 
         ชมมหาปีรามดิ1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลกมปีระวัตศิาสตร์
 ยาวนานถงึ 7,000 ปี 

 

 

  ชมเมอืง กซี่า เป็นทตีังของ มหาปีรามดิและสฟิงซ์

 ชมเมอืง ไคโร ชม พพิธิภณัฑอ์ยีปิต ์
อยีปิต ์ ในยคุตา่งๆ และหอ้งแสดง  สมบัตขิองฟาโรห ์ รวมไปถงึมัมม ี ชม 
สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ีซงึมอีายกุว่า 
กลางกรงุไคโร เยอืน ป้อมซทิาเดล 

 ชม เมอืงอเล็กซานเดรยี เมอืงแหง่ประวตัศิาสตรท์สีําคัญ ยอ้นยุคไปถงึสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราช
ของกรกี และเป็นเมอืงสําคัญในสมัยพระนางคลโีอพัตรา ปกครองประเทศอยีปิต์

  คอมออมโบ ชมุชนทตีังอยูต่ดิรมิแมนํ่าไนล ์ชมวหิารของเทพเจา้
เอรสิ เทพเจา้แหง่การแพทย ์

 ชม เมอืงเอ็ดฟ ู เขา้ชม วหิารเอ็ดฟ ู
เป็น วหิารทสีรา้งขนึเพอืบชูา เทพเจา้ฮอรสั 
ไกลเหมอืนตาเหยยีว วหิารนมีขีนาดใหญ่และสวยงาม

 ชม เมอืงลกัซอร ์ เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรท์รีุ่งเรอืงเมอืกวา่ 
ละเอยีดขนาดใหญ่และ วหิารคารน์คั
สดุทา้ยของฟาโรห ์62 พระองค ์โดยเฉพาะ 

 

 ชมเมอืงอสัวาน สถานทตีงัเขอืนยักษ์และถอืวา่เป็นทพัีกผ่อนอันสวยงามมอีากาศดตีลอดปี ลอ่งเรอืชม
ของ แมน่ําไนล ์ซงึเป็นแม่นําทยีาวทสีดุในโลก 
 
 

 ชม เมอืงอาบซูมิเบล ซงึม ีมหาวหิารอาบซูมิเบล 
    วหิารของ เนเฟอรต์าร ี 
 

       

อยีปิตร์าํลกึ10 วนั7 
โดย อยีปิตแ์อร ์(MS) บนิตรง 

18– 27 ตลุาคม2561 

777111,,,999000000...---บาทบาทบาท
*******************************************************************************

ยอ้นรอยอดตี ตามหาอารยธรรมโบราณยคุแรกๆ ของมนุษย์
คน้หาดนิแดนแหง่ตํานานอนัลลัีบของ ฟาโรห ์

สงิมหัศจรรยข์องโลกมปีระวัตศิาสตร์

มหาปีรามดิและสฟิงซ ์ซงึมชีอืเสยีงกอ้งโลก 

พพิธิภณัฑอ์ยีปิต ์ สถานทรีวบรวมร่องรอยอารยธรรม
อยีปิต ์ ในยคุตา่งๆ และหอ้งแสดง  สมบัตขิองฟาโรห ์ รวมไปถงึมัมม ี ชม 

ซงึมอีายกุวา่ 800 ปี ตังตระหงา่นบนยอดเขาใจ
ป้อมซทิาเดล ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงอันงดงามท ี“ตลาดขา่นเอลคาลลี ี

เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรท์สีําคัญ ยอ้นยุคไปถงึสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราช
ของกรกี และเป็นเมอืงสําคัญในสมัยพระนางคลโีอพัตรา ปกครองประเทศอยีปิต ์

ชมุชนทตีังอยูต่ดิรมิแมนํ่าไนล ์ชมวหิารของเทพเจา้สององคค์อื เทพโซเบค 

วหิารเอ็ดฟ ู ซงึไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นวหิาร อยีปิตโ์บราณทยัีงคงสภาพสมบรูณ์ทสีดุ 
เทพเจา้ฮอรสั มเีศยีรเป็นเหยยีว เป็นเทพเจา้แห่งความดแีละฉลาดรอบรูม้องได ้

ไกลเหมอืนตาเหยยีว วหิารนมีขีนาดใหญ่และสวยงาม 

เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรท์รุ่ีงเรอืงเมอืกวา่ 5,000 ปีมาแลว้ ชม 
วหิารคารน์คั วหิารโบราณทใีหญ่ทสีดุแหง่หนงึของโลก เยอืน 

พระองค ์โดยเฉพาะ ฟาโรหห์นุม่ตุตนัคาเมน&วหิาร พระนางฮัคเซฟซทุ

สถานทตีังเขอืนยักษ์และถอืวา่เป็นทพัีกผ่อนอันสวยงามมอีากาศดตีลอดปี ล่องเรอืชม
าวทสีดุในโลก &เยอืนเกาะ Elephant Tile 

มหาวหิารอาบซูมิเบล ซงึประกอบดว้ยวหิารใหญ่ของ 

    1 

1 

 
7 คนื  

บนิตรง เทยีวครบ 

******************************************************************************* 

ตลาดขา่นเอลคาลลี”ี 

เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรท์สีําคัญ ยอ้นยุคไปถงึสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราช 
 

เทพโซเบค และ เทพเจา้ฮาโร

ซงึไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นวหิาร อยีปิตโ์บราณทยีังคงสภาพสมบรูณ์ทสีดุ 
เป็นเทพเจา้แห่งความดแีละฉลาดรอบรูม้องได ้

ปีมาแลว้ ชม วหิารลกัซอร ์วหิารทรายเนอื
งของโลก เยอืน หบุผากษตัรยิ ์ ทพัีก
วหิาร พระนางฮัคเซฟซทุ 

สถานทตีงัเขอืนยักษ์และถอืวา่เป็นทพัีกผ่อนอันสวยงามมอีากาศดตีลอดปี ลอ่งเรอืชมทวิทศัน ์

ซงึประกอบดว้ยวหิารใหญ่ของ ฟาโรหร์ามเสสท ี2และ 
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สรปุการเดนิทางโดยยอ่ 
อาหาร 

ทพีกั 
B L D 

วันท ี1 กรุงเทพฯ - - -  
วันท ี2 กรุงเทพฯ / ไคโร (9.11 ชม.) – มหาปิรามดิ + ขอีูฐ    Le Meridien Pyramids 
วันท ี3 ไคโร – อเล็กซานเดรยี (3 ชม.)– ไคโร    Le Meridien Pyramids 

วันท ี4 พพิธิภณัฑ ์ไคโร / ลุก๊ซอร ์(1.10 ชม.)    Steigenberger, LXR 

วันท ี5 วหิารลุก๊ซอร ์-วหิารคารนั์ค -นังรถมา้ชมเมอืงยามคํา-ระบํา
หนา้ทอ้ง 

   M/S Farah Cruise 

วันท ี6 ลุก๊ซอรฝั์งตะวันตก - เอสน่า – เอ็ดฟ ู    คา้งคนืบนเรอื    
วันท ี7 เอ็ดฟ ู- คอม ออมโบ – อัสวาน    คา้งคนืบนเรอื    

วันท ี8 อัสวาน / อบซูมิเบล / อัสวาน - Felucca    คา้งคนืบนเรอื    
วันท ี9 อสัวาน/ ไคโร - ซติทีวัร ์/ กรุงเทพ(9ชม.)     
วันท ี
10 

กรุงเทพฯ 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กําหนดการเดนิทาง อณุหภมูเิฉลยี ประมาณ 18 - 29องศาเซลเซยีส 
 

พฤหสัท ี18 ต.ค. 2561 (1)       กรงุเทพฯ 

22.30 น. พรอ้มกนัทสีนามบนิสวุรรณภมู ิ ชนั 4เคานเ์ตอร ์ Q สายการบนิอยีปิตแ์อร ์ (MS) ประตู 8 มี
เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก 
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ศกุรท์ ี19ต.ค. 2561 (2)          กรงุเทพฯ – ไคโร (10.15 ชม.)– มหาปิรามดิ + ขอีฐู 

00.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์  เทยีวบนิท ี MS961บนิตรงสูไ่คโร  (บนเครอืงบรกิาร
อาหารและเครอืงดมื) 

06.05 น. ถงึสนามบนิกรุงไคโร (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ไทย 5 ชวัโมง)  
08.00 น. หลังผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋า พบกับตวัแทนของบรษัิทฯนําทา่นเดนิทางเขา้

ทพัีกระหวา่งทางแวะชม สสุานทหารนรินามสรา้งเพอืเป็นทพัีกชวักาลนานของทหารอยีปิตท์ี
เสยีชวีติในสงครามกบัอสิราเอล และเป็นสสุานของอดตีประธานาธบิดอัีลวา ซาดัด ทเีสยีชวีติดว้ย
ฝีมอืทหารองครั์กษ์ของเขาเองขณะทกีําลังตรวจพลสวนสนาม   

09.00 น. ถงึโรงแรมเชญิรับประทานอาหารเชา้ จากนันเชญิทา่นพักผ่อน 

12.00 น. นําท่านรับประทานอาหารกลางวนัทภีตัตาคารทอ้งถนิ 

บา่ย นําชม มหาปิรามดิ(Great Pyramid) ท ี เมอืงกเีซห(์Gizeh)เป็นชอืเรยีกสถานทฝัีงพระศพของ
เมอืงเลโทโพลสิโบราณ(ปัจจบุันคอื ไคโร) ครอบคลุมพนืท ี2,000 ตร.ม. บนทรีาบสงู เป็นทสีงูชนั 
รมิขอบทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้ลาดลงประมาณ 40 ม. มลํีาคลองจากแม่นําไนลเ์ขา้สูภ่ายใน แยก
เขตทะเลทรายออกจากเขตอดุมสมบรูณ์ และเป็นทตีังของมหาปิรามดิ 3 องค ์มขีนาดลดหลนักันตัง
เรยีงรายทา่มกลางทะเลทราย โดยปิรามดิทงัสามองคนี์เป็นอนุสาวรยีท์รงเรขาคณติ ทชีาวกรกียก
ยอ่งวา่เป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก องคฟ์าโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณสรา้งเพอืฝังพระศพของ
พระองคเ์อง เป็นสงิกอ่สรา้งทยีงิใหญ่และเกา่แก่ทสีดุของโลก ใชเ้วลาสรา้งนาน 30 ปี จากหนิ
ขนาดใหญ่ แต่ละกอ้นหนักกวา่ 2 ตัน วางชดิกนัแมก้ระดาษก็สอดไมผ่่าน ประกอบดว้ยปิรามดิ 3 
องค ์คอื  

 

1) ปิรามดิคอีอพส(์Cheops) หรอืปิรามดิคูฟ ู  สรา้งเพอืเป็นสสุาน ในพนืท ี 53 ตร.ม. สงู 146 
เมตร  ใชแ้ทง่หนิในการสรา้ง 2.3 ลา้นแทง่  หนิแตล่ะกอ้นวางชดิตดิกันแบบแนบสนทิ  แม ้
กระดาษก็สอดไม่ผา่น  ภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง  หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถง
พระราชนีิ  กอ้นหนิทใีชทํ้าดว้ยหนิแกรนติ รวมแลว้ไมตํ่ากวา่ 60 ตัน ถอืเป็นปิรามดิทใีหญ่ทสีดุ
ในโลก กล่าวกนัวา่อาจนําวหิารเซ็นตปิ์เตอรท์กีรุงโรมรวมกับวหิารเซ็นตป์อลทลีอนดอน และดู
โอโมวหิารแหง่เมอืงฟรอเรนซ ์ รวมไวใ้นปิรามดิแห่งนไีดอ้ย่างสบาย 
 

2) ปิรามดิเคเฟรน(Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 กอ่น ค.ศ.  สงู 136 เมตร ตํา
กวา่ปิรามดิคอีอพส1์0 เมตร  สรา้งบนเนนิดนิขนาดใหญ่  จงึทําใหด้สูงา่กวา่ปิรามดิ 2 องค ์กนิ
เนอืทปีระมาณ 1.6 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  ผวิฉาบเรยีบดว้ยหนิปนูทรูาผวิฉาบดว้ยหนิแกรนติสชีมพ ู 
มหีอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง  ภายในถูกบกุรุก ทําลายเสยีหายมาก   

 

3) ปิรามดิมเิซรนิสุ(Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 กอ่น ค.ศ.  มขีนาดเล็กสดุ 
สงู 66.45 เมตร  ปัจจบุันสูงเพยีง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร 

ชม สฟิงซ ์สลักจากเนนิหนิธรรมชาตสิงู 21 เมตรยาว 73 เมตร อยู่ดา้น หนา้ทางเขา้ทางเขา้ปิรามดิ
เครเฟรน สว่นหัวเลยีนแบบพระพักตรเ์ทพฮารม์าคสิ ลําตัวเป็นสงิสงู 20 เมตร ความยาวตลอดลําตัว 
57 เมตร  ชาวอยีปิตนั์บถอืเสมอืนหนงึเทพเจา้   

พเิศษ ..!! ฟรขีอีฐู ชมปิรามดิอฐู 1 ตัวข ี2 ทา่น(กรุณาทปิคนจูงอูฐทา่นละ US$ 1) 
จากนันนําท่านชมการสาธติวธิทํีากระดาษปาปิรสุ(Papyrus Factory)กระดาษชนดิแรกของโลกซงึ
ทําจากตน้กก (Kok) ใชบ้นัทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้ และเหตุการณใ์นสมัยโบราณ 

ชมโรงงานผลติหวันําหอม (Original Real Perfume Shop)มใีหท่้านเลอืกหากวา่ 100 กลนิ 
อาท ิกลนิ Aroma, Sandal Wood, 

เย็น รับประทานอาหารเย็นทภีัตตาคารจนี  จากนันนําทา่นกลับทพัีก 

พักท ี Le Meridian Pyramids Hotel ระดบั 5 ดาว พัก 2 คนื 
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เสารท์ ี20 ต.ค. 2561 (3)          ไคโร – อเล็กซานเดรยี (3 ชม.)– ไคโร 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู ่ เมอืงอเล็กซานเดรยีเมอืงใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรงุไคโรเมอืงหลวงของ

อยีปิตช์ว่งทถีูกปกครองโดยชาวกรกีอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนอืของปากแมนํ่าไนลต์ดิทะเลเมด ิ

 เตอรเ์รเนยีน เดมิเป็นหมูบ่า้นประมงเล็ก ๆ สรา้งโดยพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราช ปี 332 กอ่น
ครสิตกาลเป็นตํานานรักอันยงิใหญ่ของพระนางคลโีอพัตรา และ มารค์ แอนโทน ี ปัจจุบนัเป็นเมอืง
ตากอากาศทมีชีอืเสยีงแห่งหนงึของโลก เดนิทางผา่นทะเลทรายทมีสีภาพเป็นกรวดปนู ทราย มี
หญา้แหง้ขนึเป็นหยอ่ม ๆแวะพักเขา้หอ้งนําระหว่างทาง 

11.30 น. ถงึเมอืงอเล็กซานเดรยี นําท่านชมเมอืงเกา่และเมอืงใหม ่

 ชม Montaza Garden & Palaceปัจจบัุนใชเ้ป็นทรัีบรองแขกพเิศษของประเทศ อกีตกึเป็นทตีัง
ของโรงแรม 6 ดาว  จากนันรถแล่นเลยีบชายทะเลเมดเิตอเรเนยีนอันสวยงามผา่นโบสถป์ระจําเมอืง
และ หอสมุดทใีหญท่สีดุในโลก  

 ชมPompey’ s  Pillarโบราณสถานทเีกา่แก ่ และเป็นเสาหนิทสีงูทสีดุของเมอืงอเล็กซานเดรยี
เป็นเสาหนิแกรนติสแีดงจากเมอืงอัสวานสงู 30 เมตร หัวเสาประดับดว้ยลวดลายคอรนิเทรยีน 
(ศลิปะกรกี) สรา้งถวายจักรพรรด ิDiocletian ในปี ค.ศ. 297 บรเิวณเดยีวกันมรีูปแกะสลักสฟิงซ ์3 
ตัว และ Nilometersหลงเหลอือยู ่

 ชมหลมุศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี (Catacombs) 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยแ์หง่โลกยุคกลาง 
สสุานของชาวโรมันในอดตีมกีวา่ 50,000 ศพ สสุานแหง่นมี ี 3 ชนั ชนัลา่งมทีางเดนิตดิตอ่ถงึกนั
ตลอดประมาณ 100 กม. สรา้งในศตวรรษท ี 2 ลกึ 32 เมตร  นับเป็นสสุานทมีสีภาพสมบรูณ์และ
สวยงามทสีดุ 

12.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถนิ รมิทะเลเมดเิตอเรเนยีน 

บา่ย  ชมKaetbay Fort(ภายนอก) หนงึในป้อมขนาดใหญ่รมิทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนสรา้ง  ค.ศ. 1479  

  เพอืป้องกันการรกุรานทางทะเลทราย มทัีศนยีะภาพทสีวยงามของอ่าวหนา้เมอืงอเล็กซานเดรยี 
พเิศษ ..!! ฟรชีมหอสมดุอเล็กซานเดรยี ทใีหญ่และทันสมัยทสีดุในโลก  ภายในมทีนัีงอา่นหนังสอื เกอืบ 2 

หมนืทนัีง โดยแยกเป็นสว่นๆ มไีกดภ์าษาอังกฤษของหอ้งสมดุนําชมทกุชวัโมง  ใชเ้วลาอธบิาย
ประมาณ 10-15 นาท ีมหีอ้งสมุดของเด็กเล็กและเด็กโต แยกสว่นกนั  นอกจากนียังมหีอ้งจัดแสดง 
แลว้แตโ่อกาส  (มคี่าเขา้ชมแยกต่างหาก ไมร่วมในรายการ)  

 หอ้งสมดุเคยตังและถกูเผาในศตวรรษทสี ีใชเ้วลาการสรา้งใหม ่12 ปี ดว้ยเงนิทนุ 220 ลา้นเหรยีญ
สหรัฐ เมอืสองพันหา้รอ้ยกว่าปีกอ่น หอ้งสมดุอเล็กซานเดรยีเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรูท้สีําคัญมาก 
อารค์มีดิสิและยคูลดิใชบ้รกิารของหอ้งสมดุนใีนสมยันัน ศูนยก์ลางการศกึษาคณติศาสตรเ์คยอยู ่

 กบัพธิากอรัส แตส่องศตวรรษหลังจากพธิากอรัสเสยีชวีติลง ศนูยก์ารเรยีนเลขไดย้า้ยไปอยู่ทอีเล็ก
ซานเดรยี พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ไีดช้ยัชนะเหนือกรกี เอเชยีไมเนอร ์ และอยีปิต ์ ไดส้รา้งเมอืง
หลวงททีรงตังพระทยัใหเ้ป็นเมอืงทยีอดเยยีมทสีดุในโลกเมอืพโทเลมขีนึครองบลัลังกอ์ยีปิต ์ อเล็ก
ซานเดรยีก็ไดเ้ป็นเมอืงมหาวทิยาลัยแห่งแรกในโลก นักคณติศาสตรแ์ละนักปราชญห์ลังไหลสู ่

 เมอืงนจีากชอืเสยีงของหอ้งสมุดอเล็กซานเดรยี  
 หอ้งสมดุนตีังขนึจากแนวคดิของ Demetrius Phalaerusทโีนม้นา้วใหพ้โทเลมรีวบรวมหนังสอืด ี ๆ 

โดยบอกวา่คนเกง่กาจจะตามมาเอง จงึไดม้กีารรวบรวมหนังสอืจากทัวอยีปิต ์ กรกี เอเชยีไมเนอร ์
และยโุรป ความพยายามในการหาหนังสอืนันเขม้ขน้ชนดิทวีา่นักทอ่งเทยีวทเีขา้อเล็กซานเดรยีทกุ 

 คนจะถูกรบิหนังสอื โดยหนังสอืนันจะถกูนําไปคัดลอก  (โดยการเขยีนดว้ยมอื) แต่หอ้งสมดุจะขอ
เก็บตน้ฉบบัไวแ้ละคนืฉบบัคัดลอกใหเ้จา้ของ หอ้งสมดุไดร้วบรวมหนังสอืถงึหกแสนเล่มในเวลา
ตอ่มา และเป็นทรีูก้ันวา่นักณติศาสตรส์ามารถหาความรูท้กุอย่างในโลกไดโ้ดยการมาทหีอ้งสมุดน ี
หอ้งสมดุอเล็กซานเดรยี  ถูกทําลายหลายครงั ตังแต ่ 47 ปีก่อนครสิตกาล เมอืจูเลยีส ซซีาร์
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โจมตคีลโีอพัตราดว้ยการเผาท่าเรอือเล็กซานเดรยี หอ้งสมดุตงัอยูต่ดิกับทา่เรอืจงึพลอยถกูเผาไป
ดว้ย หนังสอืนับแสนเลม่ถูกทําลาย แต่คลโีอพัตราตังพระทยัมนัจะบรูณะหอ้งสมุดใหก้ลับคนืมาดี
เหมอืนเดมิ มารก์ แอนโทนจีงึยกทพัไปตเีมอืง Pergamum ทมีหีนังสอืด ี และขนหนังสอืทังหมด
กลับอยีปิต ์ 

16.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับกรงุไคโร 

คํา รับประทานอาหารคํา ท ีณ ภตัตาคารแลว้กลับทพัีก 
พักท ี โรงแรม Le Meridien Pyramids 

อาทติยท์ ี21ต.ค.2561(4) ไคโร / ลุก๊ซอร ์(1.10 ชม.) 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 
09.00 น. ชมพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิตอ์อกแบบโดยสถาปนคิชาวฝรังเศส ชอื มารเ์ซล โดน่อน  ผู ้

ชนะเลศิการแขง่ขนัระหว่างประเทศ เป็นสถานทเีก็บสะสมโบราณวัตถุทเีกา่แกแ่ละลําคา่มากมาย 
ครอบคลุมตงัแตก่อ่นยคุประวัตศิาสตรจ์นกระทงัยุคจักรวรรดโิรมันมากมายกวา่ 120,000 ชนิ เก็บ
รวบรวมและจัดแสดงเล่าเรอืงราวความเป็นมาของอารยะธรรมอยีปิตโ์บราณอันรุ่งเรอืงไวไ้ดอ้ย่าง
สวยงาม โดยเฉพาะหอ้งจัดแสดงสมบตัอิันลําค่าขององคฟ์าโรหต์ตัุนคาเมนรวบรวมเครอืงใชต้่างๆ 
ของฟาโรหอ์ย่างครบครัน ชมโลงศพทองคําแทห้นัก 110 ก.ก. พรอ้มหนา้กากทองคําของฟาโรหต์ุ
ตันคาเมน หนัก 11 ก.ก. และ สมบตัสิว่นตัวอกีมากมายของพระองค ์เชน่ เตยีงบรรทม, รถศกึ และ
เกา้อบีลัลังกท์องคํา  ชมรูปปันดนิทแีสดงถงึชวีติ ประจําวันของชาวอยีปิต ์ชมพระเศยีรของพระนาง
เนเฟอรต์ติ ิ 1 ใน 2 ชนิทมีชีอืของโลก (อกีชนิอยูท่เีบอรล์นิ) ชมพระรูปของฟาโรหอ์ัคนาแตน-
ฟาโรหนั์กปฏวัิต ิ ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสตุ (ฟาโรหส์ตรอีงคเ์ดยีวของอยีปิต)์ นอกจากนี
ทา่นยังไดช้มสมบตัอิันลําค่าอนืๆ เชน่ แหวน, สรอ้ยขอ้มอื, สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต ลว้นมอีายุกวา่ 
3,300 ปี  สมัผัสความยงิใหญแ่หง่ศาสตรก์ารเตรยีมตัวหลังความตายของชาวอยีปิต ์ หรอื การทํา
มัมม ี (Mummy) ชมมัมมขีองคนและสตัวท์งัเด็กและผูใ้หญ่  พรอ้มร่วมคน้หาคําตอบแหง่ปรศินา
คัมภรีม์รณะ (Book of the Death) เปรยีบเสมอืนของกํานัลจากเทพแห่งความตาย 

 

 

OPTION..  !!รายการเสรมิพเิศษ หอ้งมมัม ี11กษตัรยิ(์Royal Mummy Room) มัมมขีององคฟ์าโรหร์ามเสส
ท ี2 และพระศพขององคฟ์าโรหท์งัหมด 11 พระองคซ์งึถูกคน้พบ (คา่เขา้ชมประมาณ US$ 12
ประมาณ 400บาท)กรุณาเช็คราคากับไกดท์อ้งถนิอกีครัง 

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีตัตาคารอาหารจนี หลังอาหารนําทา่นเดนิทางไปสนามบนิ 

16.40 น. ออกเดนิทางโดยเทยีวบนิท ีMS 359สูเ่มอืงลุก๊ซอร ์ 

17.50 น. ถงึเมอืงลุก๊ซอร ์ เดมิชอืธบีส ์เป็นเมอืงหลวงเกา่  ปกครองโดยราชวงศท์ ี18 และ 19 หา่งจากกรุง 

ไคโร675 กม. (เดนิทางดว้ยรถไฟใชเ้วลา 1 คนื เครอืงบนิใช ้
เวลา 1 ชม.) ตงัอยู่สองฝังแมนํ่าไนล ์ พนืทสีว่นใหญ่เป็นทแีหง้
แลง้  เป็นเมอืงทเีต็มไปดว้ยโบราณสถาน มปีระวัตมิากวา่ 3,000 
ปีนําท่านเช็คอนิเขา้ทพัีก พรอ้มรับประทานอาหารคํา 

พักท ี โรงแรม Steigenberger, Luxor ระดบั 5 ดาว 

ตงัอยู่รมิฝังแมนํ่าไนลล์ 
 
 

จนัทรท์ ี22ต.ค. 2561 (5)      ลกัซอร ์– ลอ่งเรอืสําราญ 
 

08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม แลว้เช็คเอา้ท ์
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Hot Air Balloon .. !! ( Option = 130 $ / Pax ) 
Details .. !!สําหรับท่านทสีนใจนังบอลลนูเพอืชมความงามของหบุเขา 

นครธปี  แห่งเมอืงลุก๊ซอร ์จะมเีจา้หนา้ทขีองบอลลูน
มารับทา่นทบีรเิวณล๊อบบขีองเรอืสําราญเวลา 05.00 
น.เพอืนําทา่นเดนิทางไปยังสถานทปีลอ่ยบอลลนู( ใช ้
เวลาเดนิทางจากโรงแรมไปยังสถานทปีล่อยบอลลนู
ประมาณ 30 นาท ี) จากนัน ทา่นจะไดข้นึบอลลนูชม
ความงามของ นครธปีนครทเีก็บซอ่นความลลีับ แห่งทรัพยส์มบตัขิองเหลา่กษัตรยิฟ์ารโ์ร ผู ้
ยงิใหญ่แห่งดนิแดนอยีปิตโ์บราณ (ใชเ้วลาอยู่บนบอลลนูประมาณ 45 นาท ี)  

 

เชา้ ชม “วหิารลุก๊ซอร”์ เป็นวหิารทรายเนือละเอยีดทใีหญ่มากตังอยูท่างใตแ้ละมขีนาดเล็กกวา่วหิาร
คารนั์ค สรา้งสําหรับบวงสรวงพระผูเ้ป็นเจา้มบีางสว่นเหมอืนกบัวหิารคารนั์คในสมัยโบราณเคยมเีสา
โอเบลสิกต์งัอยู่สองตน้เคยีงกันทหีนา้วหิารปัจจบุันเสาตน้หนงึถกูนําไปตังไวท้จัีตุรัสคองคอรด์กรงุ
ปารสี  เพอืเป็นของขวัญแดก่ษัตรยิน์โปเลยีนหลยุสข์องฝรังเศส ในปี ค.ศ. 1835 มรีูปขนาดเท่ากัน
ยนืเรยีงโดยรอบภายในชมรูปปันเต็มตัวของฟาโรหตุ์ตันคามอนและมเหสขีนาดเทา่กัน (ปรกติ
โดยทัวไปคนอยีปิตโ์บราณจะสรา้งรูปปันฟาโรหใ์หญ่กวา่มเหส ี เพอืแสดงอํานาจเหนือกวา่มเหส)ี 
สมัยฟาโรหร์ามเสสท ี 2 พระองคไ์ดโ้ปรดใหส้รา้งอุทยานหนา้วหิารนไีป 3 กโิลเมตร  ตกแต่งดว้ย
รูปปฏมิากรรม ทําดว้ยหนิแกรนติควอรท์ไซด ์ ชมเสาโอบลิสิกเ์สาบชูาสญัลักษณ์แหง่สรุยิเทพ  
หมายถงึความสวา่งและชวีติ  ตรงขา้มกับปิรามดิ อนัเป็นสัญลักษณ์แหง่ความไรว้ญิญาณ  การสรา้ง
เสาโอบลิสิกน์ยิมสรา้งเป็นคู่ลักษณะเป็นทรงยอดแหลมทตัีดมาจากหนิแกรนติทงัตน้ มใิชนํ่าหนิแต่
ละกอ้นมาประกอบกนั ทางเดนิจะตรงเป็นแนวนับจากประตทูางเขา้ ไปจนถงึหอ้งบชูาเทพเจา้ดา้น
ในสดุ  ซงึมเีพยีงฟาโรหเ์ทา่ นันทเีขา้ได ้ เสาแหง่นมีปีาฏหิารยิโ์ดยครงึบนมสีขีาวซดี ครงึล่าง 
เป็นสเีหลอืงนวล  เชอืวา่ตงัจติอธษิฐานขอพรจากเสานี จะสมัฤทธผิลดังใจปรารถนา 
จากนันนังรถตอ่ไปชม“วหิารคารน์คั” ประกอบดว้ยอาคารใหญ่โตมากมายหลายหลังเป็นวหิาร
โบราณทใีหญ่ทสีดุแหง่หนงึของโลก ไดร้ับการปฏสิงัขรณ์จากฟาโรหห์ลายพระองค ์ สรา้งเพอืบชูา
ครอบครัวเทพเจา้(Amon–Mut-Khonso) ถกูเคลอืนยา้ยมาจากเมอืงโบราณรมิฝังแม่นําไนล ์
เนืองจากกระแสนําจากเขอืนอัสวานไหลบ่า่ทว่มทางเขา้วหิารมรีูปแกะสลักของสฟิงซห์ัวแกะนัง
หมอบเป็นแถวสองขา้งทางใชเ้ป็นทางเดนิเชอืมระหวา่งวหิารลุก๊ซอรแ์ละวหิารคารนั์คในอดตีกาล
และทสีวยงามมากคอืหอ้งเสา(Hypostyle Hall) ประกอบดว้ยเสาสงู 134 ตน้ เรยีงเป็นแถวสลัก
ดว้ยอักษรและภาพจากนันนําท่านลงเรอืสําราญระดับ 5* Super Deluxe Cruise 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรอืสําราญ เชญิทา่นพักผอ่นตาม
อัธยาศัย 

16.00 น. นําทา่นนงัรถมา้ชมบรรยากาศรอบๆ เมอืงลกัซอรน์ครทเีก็บ
ซอ่นความลลีับแหง่ทรัพยส์มบตัขิองเหล่ากษัตรยิฟ์ารโ์ร ผูย้งิใหญ่
แห่งดนิแดนอยีปิตโ์บราณเป็นเมอืงทเีต็มไปดว้ยโบราณสถาน มี

ประวัตมิากวา่ 3,000 ปี  

19.00 น. รับประทานอาหารคํา   
หลังอาหาร ชมระบําหนา้ทอ้งอันลอืชอืของ
อยีปิต ์
คา้งคนืบนเรอื M/S FarahNile Cruise 
(พัก 4 คนื)  
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องัคารท ี23ต.ค.2561 (6)       ลกัซอร ์- เอสนา่ – เอ็ดฟ ู

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้บนเรอื 
08.00 น. นําท่านเดนิทางขา้มไปฝังตะวันตกของแมนํ่าไนล ์(West Bank) หรอื นครธบีสใ์นสมัยอยีปิตโ์บราณ  

อดตีเชอืวา่เป็นทอียูข่องคนตาย หรอื นครของผูว้ายชนมเ์ต็มไปดว้ยกลุม่โบราณสถานทมีปีระวตัิ
น่าพศิวง ปัจจุบนัเป็นสถานททีอ่งเทยีวทใีหญ่ทสีดุของประเทศ  
ชม อนุสาวรยีแ์หง่เมมนอนหรอืสสุานของฟาโรหอ์าเมนโฮเทปท ี 3 อดตีเคยใชเ้ป็นวหิารประกอบ
พธิศีพของอาเมนโฮเทปท ี3  ประมาณ 2,000 กวา่ปีกอ่น  เกดิเหตุแผน่ดนิไหวอยา่งรุนแรง  ทําให ้
ตัววหิารพังลงมา  เหลอืเพยีงรูปสลักหนิทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สงู 20 เมตร   
ชมวหิารฮคัเชฟซุต ออกแบบโดยสถาปนกิ ชอื “เซเนมทุ” กว่า 3,500 ปีมาแลว้เป็นทปีระดษิฐาน
พระศพของฟาโรหห์ญงิฮตัเชพซุต รูจั้กในนาม “ราชนิหีนวด” ฟาโรหห์ญงิองคเ์ดยีวใน
ประวัตศิาสตรอ์ยีปิตท์รีุ่งเรอืงมาก 

จากนันชมหบุผากษตัรยิเ์ป็นทฝัีงพระศพของฟาโรห ์ 63 พระองค ์ ตังอยูท่เีทอืกเขาทบีนั  พบ
ทางเขา้แลว้ 14 แห่ง จัดใหช้มเพยีง 5-6 สสุาน  ดา้นหนา้ทางเขา้สสุานฟาโรหบ์นยอดเขานันดู
คลา้ยปลายแหลมยอดปิรามดิ  เป็นการเลอืกหวงซุย้ในการฝังศพใหค้ลา้ยวา่ฝังอยูใ่ตปิ้รามดิ  สสุาน
เหล่านีเป็นสสุานทถีกูเลอืกใหเ้ป็นสุสานทเีก็บมัมมแีละสมบตัขิองกษัตรยิถ์งึ 62 สสุาน  แตล่ะสสุาน
มขีนาดใหญ่เล็กต่างกัน  ขนึอยูกั่บระยะเวลาครองราชย ์  สสุานเรมิสรา้งเมอืฟาโรหค์รองราชย ์และ
ปิดเมอืฟาโรหส์นิพระชนม ์  ภายในหลมุมจีติรกรรมทงีดงามสสีดใสราวกบัเพงิวาดเสร็จ (ไมร่วมคา่
เขา้สสุานของฟาโรหต์ตูันคามอน  จํากัดใหเ้ขา้ชมวันละ 100 คน ถา้ตอ้งการชมกรณุาตดิตอ่ไกด)์  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันในเรอื 

บา่ย เรอืล่องสูเ่มอืงเอ็ดฟ ู โดยผา่นเมอืงเอสนา่สมัยฟาโรห,์ เอสน่าเป็นศนูยก์ลางเกษตรกรรมสมัย
อาณาจักรใหม่  มเีทพประจําเมอืงหลายองคไ์มว่่าจะเป็นคนุม (Khnum) เทพเจา้หัวแพะผูส้รา้งชวีติ  
และนางสนม 2 องคซ์งึนับถอืกนัวา่เป็นเทพขีองชนบทองคห์นงึ  และอกีองคห์นงึเป็นเทพหัวสงิห ์

16.00 น. บนเรอืบรกิารนําชารอบบา่ย เรอืลอ่งผา่นสนัดอนทเีอ็ดนา่ ระดับนําต่างกันประมาณ 6 เมตร 
ทา่นสามารถชมการเปิดประตูนําและการถ่ายระดับนําได ้บนชนัดาดฟ้าของเรอื  

จากนันเรอืลอ่งตอ่สูเ่มอืงเอ็ดฟ ู เมอืงสําคัญอกีแหง่หนงึในสมัย
โบราณบนฝังซา้ยแมนํ่าไนลใ์นอยีปิตต์อนบน อยูใ่ตลั้กซอร์
ประมาณ 100 กม.  เพลดิเพลนิกบัทวิทัศนส์องฟากฝัง 

19.00 น. เชญิทา่นร่วมงาน Cocktail in the Lounge 

  แลว้รับประทานอาหารคํา  คา้งคนืบนเรอื  
 

พธุท ี24ต.ค. 2561 (7)  เอ็ดฟ ู- คอม ออมโบ – อสัวาน 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้บนเรอืสําราญ 
เชา้ ถงึเอ็ดฟ ู นําทา่นนงัรถมา้ชมวหิารเอ็ดฟไูดรั้บการยกยอ่งวา่ เป็นวหิารอยีปิตโ์บราณทยีังคงสภาพ

สมบรูณ์ทสีดุตังอยูศู่นยก์ลางของบรเิวณทอียู่อาศัย  สรา้งขนึเพอืบูชา เทพเจา้ฮอรสัมเีศยีรเป็น
เหยยีว เป็นเทพเจา้แหง่ความดแีละฉลาดรอบรู ้  มองไดไ้กลเหมอืนตาเหยยีว  อดตีวหิารถกูปก
คลุมดว้ยทรายเกอืบถงึยอดตัวเสาและหัวเสาเป็นเวลานาน  ปี ค.ศ. 1860 มกีารขนทราย ปรากฏวา่
ตัววหิารยังแข็งแรง แน่นหนา  ขนาดของวหิารยาว 137 เมตร มเีสาใหญแ่บบไพรอนทวีัดได ้ 79 
เมตรตรงดา้นหนา้ และสูง 36 ม. วหิารนมีขีนาดใหญ่และสวยงาม สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลับเรอื   

(กรุณาทปิคนขบัรถมา้ทา่นละ US$ 1) 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันในเรอืขณะเรอืล่องไปเมอืงคอม ออมโบ 

บา่ย  เรอืเทยีบทา่หนา้วหิารคอม ออมโบ  ไกดนํ์าทา่นชม วหิารคอม-ออม-โบตงัอยู่บนเนนิเขาเล็กๆ ท ี
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ลําออกมาถงึแมนํ่าไนล ์ สามารถเห็นววิของแมนํ่าไนลอ์ันงดงาม  คําวา่ “คอม” เป็นภาษาอาหรับ  

หมายถงึภเูขาเล็กๆ  วหิารนเีกอืบเป็นวหิารดะโครโพลสิของกรกี  หนิทใีชส้รา้งแตกตา่งกับวหิาร
อนืๆ อาจเป็นเพราะถกูปกคลุมดว้ยทรายเป็นเวลานาน  การวางแบบของพนืทแีปลกและเฉพาะตัว 
เป็นวหิารของเทพเจา้สององค ์ คอื เทพโซเบค-เทพเจา้แห่งความอุดมสมบรูณ์ มรีปูร่างเป็นมนุษย์
แต่เศยีรเป็นจระเข ้ และ เทพเจา้ฮาโรเอรสิ-เทพเจา้แห่งการแพทยอ์ยีปิตโ์บราณ  วหิารนสีรา้งบน
เนนิเขารมิฝังแม่นําไนล ์ เป็นบรเิวณทมีจีระเขช้กุชมุในสมัยโบราณ  วัดนจีงึบชูาเทพโซเบก ซงึมหัีว
เป็นจระเข ้  และมจีระเขมั้มมเีก็บรักษาไว ้  ชมภาพแกะสลักพระนางคลโีอพัตรา ซงึเป็นรูปแบบของ
เครอืงแตง่กายในการทําภาพยนตร ์  และภาพแกะสลักทสีําคัญ คอื ภาพแกะสลักการแพทยแ์ผน
โบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญงิอยีปิตโ์บราณ และปฏทินิโบราณ  มรีา้นคา้มากมาย
ตังอยู่ตลอดแนวทา่เรอื  ขายเสอืผา้และสนิคา้พนืเมอืง ราคาย่อมเยาว ์

16.30 น. บรกิารชา-กาแฟ ระหวา่งเรอืล่องไปเมอืงอัสวาน 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ตอ่ดว้ย Galabia Party (พารต์ชีดุพนืเมอืง)  คา้งคนืบนเรอื 
 

พฤหสับดที ี25ต.ค. 2561 (8)     อสัวาน / อบซูมิเบล / อสัวาน 

07.00น. รับประทานอาหารเชา้ 
08.00 น. ชม เสาหนิโอเบลสิก ์แกะสลักจากหนา้ผาซงึยังไม่แลว้เสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแทง่ 

หนิมหมึาทสีกัดเกอืบเสร็จแตม่รีอยราวจงึทงิคา้งไวเ้ชน่นันแทง่หนินีเป็นของพระนางฮัทเชปซทุ  
หากไมแ่ตกรา้วจะเป็นเสาโอเบลสิกท์สีงู 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลสิกน์เีป็นอนุสาวรยี์
ชนดิหนงึของอยีปิตโ์บราณ สรา้งเพอืบชูาแด่เทพอามนุ-รา หรอืสรุยิะเทพ   

09.00 น. พรอ้มกันเดนิทางไปสนามบนิอัสวาน 

10.10 น. ออกเดนิทางโดยเทยีวบนิท ีMS 417 สู ่เมอืงอาบ ูซมิเบล  

10.55 น. ถงึอาบซูมิเบลมรีถทัวรร์อรับ (นังรถชัชเทลิประมาณ10 นาท)ี ไปชม  “มหาวหิารอาบซูมิเบล” 
ประกอบดว้ยวหิารใหญ่ของฟาโรหร์ามเสสท ี 2 และ วหิารของเนเฟอรต์าร ี ซงึเป็นมเหสทีรัีกของ
พระองค ์ วหิารอาบซูมิเบลงดงามยงิใหญ่และมชีอืกอ้งโลก มหาวหิารอาบซูมิเบล ตังอยูบ่นหนา้ผา
ขนาดใหญ่  การสรา้งเขอืนขนาดยักษ์ทอีัสวาน ทําใหว้หิาร 17 แห่งจมอยูใ่ตนํ้า จนองคก์ารยูเนสโก ้
ตอ้งมาชว่ยยกใหพ้น้นํา  ถกูชะลอขนึสงูจากพนืดนิ 65 เมตร   เป็นงานทยีากมาก ใชเ้วลาทงัสนิ 4 
ปี สนิค่าใชจ้่าย 40 ลา้นเหรยีญสหรัฐอเมรกิา  ภายในวหิารใหญ่มหีอ้งบชูา 3 ชนั และมรีูปสลัก 4 
องคนั์งอยูด่า้นหนา้วหิาร แต่ละองคส์งูเทา่กับตกึ 8 ชนั  วันท ี20 ของเดอืนกมุภาพันธุ ์และตุลาคม 
ในแตล่ะปี ลําแสงแรกของพระอาทติยจ์ะสาดสอ่งเขา้ไปตอ้งรูปสลัก เลา่กนัวา่วันท ี20 ก.พ. ตรงกบั
วันประสตูขิองฟาโรหร์ามเสสท ี2 ขณะทวีันท ี20 ต.ค. ตรงกบัวนัขนึครองราชยข์องพระองค ์แสดง
ใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการทางการคํานวณของชาวอยีปิตโ์บราณ 

13.15 น. นําทา่นเดนิทางโดยเทยีวบนิท ีMS420กลับเมอืงอสัวาน  

14.00 น. ถงึอัสวาน นําทา่นกลับเรอืระหวา่งทางชมเขอืนยกัษอ์สัวานสรา้งโดยรัสเซยี ปี ค.ศ. 1964 เสร็จปี 
1968 งบประมาณ 1,000 ลา้นเหรยีญ เป็นเขอืนขนาดยักษ์สงู 365 ฟตุ ยาว 3,280 ฟตุขวางกนั
แม่นําไนลท์ังสายใหก้ลายเป็นอ่างเก็บนําขนาดยักษ์ชว่ยระบบชลประทานทําใหม้ผีลดตีอ่การ
เพาะปลกูในลุม่แม่นําไนล ์  แต่มผีลเสยีต่อโบราณสถานหลายแห่ง  และสามารถผลติกระแสไฟฟ้า
ไดถ้งึ 10,000 ลา้นวตัตต์อ่ปี ใหใ้ชไ้ดท้งัประเทศ   

15.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรอืสําราญ 

16.30 น. นําท่าน ลอ่งเรอืใบ (Felucca)แล่นโดยใชแ้รงลมเป็นเรอืใบเสาเดยีว สไตลอ์ยีปิตโ์บราณล่องเรอื
ชมววิทวิทัศนอ์ันงดงามหนา้เมอืงอัสวานรอบเกาะชา้งElephantine ลมพัดเย็นสบายตลอดทาง ผา่น
ชม Agha Khan Mausoleum สสุานอากาขา่นเป็นประมุขของศาสนาอสิลามผูล้ว่งลับบนยอดเขาฝัง
ตะวันตกของแมนํ่าชมพระอาทติยย์ามตกดนิทแีสนจะโรแมนตดิ 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา   คา้งคนืบนเรอื   
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ศกุรท์ ี26ต.ค. 2561 (9)       อบูซมิเบล / ไคโร / กรงุเทพ(8.20 ชม.) 

07.30 น. หลังรับประทานอาหารเชา้แลว้เช็คเอา้ท ์นําทา่นเดนิทางไปสนามบนิ 
(กรุณาทปิพนักงานในเรอื @US$ 16 โดยใสซ่อง ฝากทรีเีชฟชนั) 

08.55 น. โดย MS 092นําท่านเดนิทางกลับกรุงไคโร (สมัภาระเช็คทรูไปกรงุเทพฯ) 

10.20 น.     ถงึกรงุไคโร  พบกับตัวแทนและรถทรีอตอ้นรับ 

11.30 น. นําทา่นรบัประทานอาหารทภีตัตาคารอาหารไทย 

13.30 น. ชม Old Coptic Cairoชมโบสถเ์ซน้ทเ์ซอรเ์จยีส(Church of Saint Sergius) -โบสถค์รสิตข์อง
ชาวมสุลมิ อยูใ่จกลางเมอืงไคโรเกา่ เป็นโบสถท์เีกา่แกท่สีดุในกําแพงเสาหนิดังเดมิตังแตศ่ตวรรษ
ท ี 3-4 (อยู่ตําจากพนืปัจจุบันลงไป 3 ชนั) เป็นทหีลบภยั ของครอบครัวพระเยซคูรสิตจ์าก
เยรูซาเล็มกลา่วไวใ้นพระคัมภรีไ์บเบลิวา่ ระหวา่งทพีระองคยั์งอยูใ่นวยัทารก เป็นชว่งทกีษัตรยิแ์ฮ
รอดของจูเดยี  สงัฆา่ทารกผูช้ายทเีกดิใหมท๋กุคน  โจเซฟและมาเรยี ตอ่มาเป็นเซ็นตโ์จเซฟและ
พระนางมาร)ี  ไดนํ้าพระเยซูครสิต ์ ซงึถอืกําเนดิในชว่งนัน เดนิทางหลบหนมีาซอ่นภยักันทงั
ครอบครัว ในประเทศอยีปิตเ์ป็นเวลา 4 ปี ปัจจุบนัโบสถอ์ยูตํ่าจากพนืปัจจุบนัลงไป 3 ชนั 
นําชมCitadelเมอืงเกา่ชม ป้อมปราการ สรา้งปี ค.ศ. 1176 สมัยสลุตา่นซาลาอัดดนิเพอืเป็นป้อม
ปราการป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสด ปัจจุบันใชเ้ป็นททํีาการราชการอยู่บนเนนิ
เขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทวิทศันข์องกรุงไคโรไดฃ้ไกลถงึปิรามดิ ทกีเีซห่ ์ 
ชม สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดั อาลสีเุหร่าทใีหญ่และสงูทสีดุในกรุงไคโร สรา้งปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี 
ค.ศ. 1848 เป็นสญัลักษณข์องกรุงไคโร  ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื ตัวสเุหร่าและสว่นของสนาม  
บรเิวณตรงกลางนําพุ ออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรกี ตอ้งการใหม้รีูปแบบเหมอืน Blue Mosque ที
อสิตันบลู แต่ทําไดไ้มเ่หมอืน ตรงกลางเป็นรูปสเีหลยีมมโีดมขนาดใหญ่สงู 52 เมตร  
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 21 เมตร มโีดมขนาดเล็กรองรับอกี 4 มมุ ตัวอาคารสรา้งดว้ยหนิ Alabaster
ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศลิปะอสิลามหนา้สเุหร่ามหีอนาฬกิาทพีระเจา้หลยุสฟิ์ลปิป์
แห่งฝรังเศสมอบใหรั้ฐบาลอยีปิตเ์ป็นของขวัญแลกกบัเสาโอเบลสิกท์ตีังอยูท่ ี Place de la 
Concorde กรุงปารสี  

16.00 น. จากนันอสิระใหช้อ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงท ี ตลาดขา่น เอล คาลลิ ี (Khan El Khalili Bazaar)  
หลากหลายดว้ยรา้นคา้ เครอืงเทศ, เครอืงเงนิ, รา้นทอง, เสอืผา้ ฯลฯ  ชมรา้นกาแฟอายุร่วม 200 ปี 
“ฟิชาว ี คอฟฟีเฮาส”์ เปิดขายตลอด 24 ชม. นักทอ่งเทยีวนยิม
ไปสมัผัส 
**เชญิซอื “คารท์ซู” จทํีาดว้ยทองคําหรอืเงนิแกะสลักชอืแบบ
ภาษาอยีปิตโ์บราณ(Hieroglyphic Characters) ในรูปทรงยาวเก๋
สวยแปลก แปลวา่มอีายุยนืยาวอดตีองคฟ์าโรหใ์ชส้ลักชอืของ
องคเ์องตามโบราณสถานและสสุานของพระองค ์ 

18.30 น. รบัประทานอาหารคํา ทภีตัตาคารทอ้งถนิ 
19.30 น.  นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิกรงุไคโร 
22.35 น.  โดยเทยีวบนิท ีMS 960นําท่านบนิตรงเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ 
  (บนเครอืงบนิการอาหารคําม เชา้ และเครอืงดมื) 
 

 

เสารท์ ี27ต.ค. 2561 (10)        กรงุเทพ 
 

12.35น. ถงึกรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ โดยสวัสดภิาพ   
 

*************Always at your services************** 
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อตัราคา่บรกิารรวม   
1. ทกุอยา่งตามทรีะบใุนรายการ 
2. มนํีาดมืบรกิารในรถและระหวา่งมอือาหาร 
3. คา่วซีา่ประเทศอยีปิต ์ใชเ้วลาในการยนืวซีา่กอ่นการเดนิทาง 15 วัน (สําหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย) 
4. คา่ตัวเครอืงบนิโดยสารไป-กลับ กรงุเทพ/ไคโร / ลกุซอร—์อัสวาน/อบ ูซมิเบล/อัสวาน/ไคโร/กรุงเทพ ชัน

ทศันาจร โดยสายการบนิ อยีปิตแ์อร ์รวมค่าภาษีนํามันและภาษีสนามบนิ 
5. มัคคเุทศกช์ํานาญเสน้ทางจากไทย 

 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง 
2. ค่าภาษีมูลคา่ 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทจ่ีาย 3% 
3. ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามดิ, ค่าเขา้ชมหอ้งมัมมฟีาโรห ์11 พระองค ์ทพีพิธิภัณฑฯ์ และรายการอนืทไีม่ไดร้ะบไุว ้
4. คา่ใชจ่้ายสว่นตัวอนืๆ  เชน่ ค่าโทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่อาหาร-เครอืงดมื สงัพเิศษนอกเหนอืรายการ, มนิบิาร ์  
และทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ 
5. คา่ทปิมัคคุเทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วัน (คดิเป็น 8 วัน เทา่กับ 24 USD)       
    พนักงานขบัรถ ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วัน (คดิเป็น 8 วนั เทา่กับ 16 USD) 
    คา่ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย100 บาท / ทา่น / วัน ทังนขีนึอยูก่บัความประทบัใจของลูกคา้  

เงอืนไขในการจองทวัร ์
งวดท ี1 : สํารองทนัีงจ่าย 20, 000 บาท/ทา่น (หลังการจองภายใน 3 วัน)พรอ้มสง่สําเนาหนังสอืเดนิทาง 
งวดท ี2 : ชําระสว่นทเีหลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21วัน  
หากไมช่ําระค่าใชจ้่ายภายในกําหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ
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เอกสารประกอบการยนืขอวซีา่ สําหรบัผูใ้หญ ่และ เด็ก 
 

VISA EGYPT = ใชเ้วลา ยนื 15 วนั ( ไมน่บั เสาร ์– อาทติย ์) 
 

1. กรอกแบบฟอรม์ขอ้มลู:กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 

2. หนงัสอืเดนิทาง(สําเนา):ตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 

3. รปูถา่ย  :รปูส ีขนาด 2 นวิ= 2 รปู(ถา่ยไมเ่กนิ6 เดอืน พนืหลังฉากสขีาว) 4.       สําเนาใบเปลยีนชอื (ถา้ม)ี :  
5.  สาํเนาทะเบยีนสมรส/ สาํเนาใบหยา่หรอื สําเนาใบมรณะบตัร 

6.      หลกัฐานการทํางาน 

 กรณีเป็นพนกังาน:ออกจดหมายรับรองการทํางาน : ภาษาอังกฤษ +หัวจดหมายบรษัิท+ เนน้            
ประทับตราบรษัิท (ดว้ยครับ) 
- หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ควรระบ:ุ ตําแหน่ง, อัตราเงนิเดอืน, วันเรมิทํางาน) 
 กรณีเป็นเจา้ของกจิการ: (ตอ้งแปล ทะเบยีนการคา้ เป็น ภาษาองักฤษ ) 
-          สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(ถา่ยสํุาเนาไมเ่กนิ3 เดอืน) + ประทับตราบรษัิท 

กรณีเป็นขา้ราชการ:ออกจดหมายรับรองการทํางาน: ภาษาอังกฤษ +หัวจดหมาย ราชการ / หน่วยงาน+       
ประทับตรา+ สําเนาบตัร ราชการ 
กรณีเป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา: จดหมาย (ฉบับจรงิ)ภาษาอังกฤษ+หัวจดหมายสถาบัน+ ประทับตรา 

7.      หลกัฐานการเงนิ: 

-        หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ จากธนาคาร: ( Bank Guarantee Letter ) : ฉบับจรงิ เทา่นัน 
 
 

8.      กรณีเป็น เด็ก ( อายุตํากวา่20 ปี ) 

-        กรณ ีเด็ก เดนิทาง กบั บดิา :ตอ้งม ีหนังสอืยนิยอมจากอําเภอ (ของมารดา) + ภาษาอังกฤษ 
-       กรณี เด็ก เดนิทาง กบั มารดา: ตอ้งม ีหนังสอืยนิยอมจากอําเภอ (ของบดิา) + ภาษาอังกฤษ 
-       กรณี เด็ก ไมไดเ้ดนิทาง กบั บดิา และ มารดา: ตอ้งม ีหนังสอืยนิยอมจากอําเภอ (ของบดิ+มารดา)+ ภาษาอังกฤษ+ 

หนังสอืรับรองคา่ใชจ่้าย 
  

*** รายละเอยีดเอกสารการยนืขอวซีา่ทไีดก้ล่าวมาน ีเป็นเพยีงขอ้มูลเบอืงตน้ททีางบรษัิทฯ ไดจั้ดทําขนึจาก
ประสบการณแ์ละระเบยีบของสถานฑตูฯ ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์และคณุสมบตัขิอง
ลกูคา้ในแต่ละราย หากท่านมขีอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดต้ลอดเวลา 


