
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 12442 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egypt Nile Cruise 7 วัน 5 คืน  



เดินทางกับสายการบิน โอมานแอร์ (WY) 

วันที่เดินทาง ไฟลท์บิน เวลาออก เวลาถึง 
13 เมษายน 2562 BKK-MCT (WY818) 09.10 12.00 
13เมษายน 2562 MCT-CAI (WY405) 14.45 17.00 
19 เมษายน 2562 CAI-MCT (WY408) 01.10 07.15 
19 เมษายน 2562 MCT-BKK (WY811) 09.00 18.00 

*น ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ทอ้งเครื่องบิน ได้ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม* 

Carry on (ถือขึ นเครื่อง) ได้ไม่เกิน 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม Size มาตรฐาน 

โปรแกรมการเดินทาง 

13 เม.ษ. 62  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มัสกตั (โอมาน) – ไคโร (อียิปต์) – ล่องเรือ Felucca  

06.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั น 4 ประต ู7-8 เคาน์เตอร์ T สายการบินโอมานแอร์ (WY) เจ้าหน้าที่
บริษทัฯ คอยใหก้าร ต้อนรับและอ้านวยความสะดวก แก่คณะ  

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองมัสกัต เที่ยวบินที่ WY818 (บริการอาหารและเครือ่งดื่ม บนเครื่อง (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเมืองไทย 4 ชั่วโมง) 

12.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองมัสกัต ประเทศโอมาน น้าท่านเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางต่อ  

14.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองไคโร ประเทศอยีิปต์ เที่ยวบินที่ WY405 (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 35 นาที) 

17.00 น. เดินทางถึงไคโร ประเทศอียิปต์ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรบัสัมภาระเรียบร้อย แล้ว 

18.30 น. ล่องเรือแม่น ้าไนล์ โดยเรือ Felucca แบบดั งเดิมและสัมผัสกับกรุงไคโร ชมพระอาทิตยต์ก ดินเมืองหลวงของอียิปต ์ชมวิวที่แปลกตาไป
อีกแบบหนึ่งให้คุณได้ผ่อนคลายและความสงบที่ไกลออกไปจากความวุ่นวายในเมือง 

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภตัตาคาร 

  น้าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก ณ โรงแรม Oasis Pyramids หรือระดับเทยีบเท่า 

14 เม.ษ. 62  ไคโร – เมมฟิส – ซัคคาร่า – มหาปีรามิด – สฟริงค์ – โรงงานน ้าหอม –  โรงงานกระดาษปาปรีุส 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  หลังจากนั นน้าท่านเดินทางสู่ เมือง เมืองเมมฟิส (Memphis) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียปิต์โบราณกว่า 5,000 ปี 
เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวตัิศาสตร์ว่ามีความส้าคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปตล์่างให้เป็นหนึง่เดียวโดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตรยิ์แห่ง

http://bit.ly/2NMk5YE


ราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชม รูปแกะสลกัขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม ระหว่าง ทางท่านจะ
ได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื นดิน อีกทั งมีต้นอนิทผาลัม ขึ นสวยงามเป็นทิวแถว 

 

 

 

 

 

 

 

  จากนั นน้าท่านเดินทางออกจากจากเมืองไคโรสู่ เมืองซัคคาร่า (Sakkarah) เพ่ือชมปีรามิดขั นบันได (Stepped Pyramid) เป็น
สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ใช้เป็นสถานทีฝ่ังพระศพของ กษัตริย์ ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของ ปีรามิดในยุคตอ่มาท่านจะได้ทราบเรื่องของปีรามดิ 
  ตั งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหินและอื่นๆ อีกนานัปการที่นา่พิศวงชวนให้ค้นหาจากนั นน้าท่านถ่ายรูป ชมห้องเสาต้น
กก (Papyrus column, ก้าแพง Cobra Wall และชมต้นแบบ สุสานโบราณก่อนประวัตศิาสตร์ (Mustaba) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น้าท่านเดินทางสู่ เมืองกีเซห์ (Gizeh) ชม มหาปิรามิด (Great Pyramid) เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพ ของเมืองเลโทโพลิส
โบราณ (ปัจจุบันคอืไคโร) ครอบคลุมพื นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสงู เป็นที่สูงชัน ริมขอบทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้ลาดลงประมาณ 40 ม.    
  มีล้าคลองจากแม่น ้าไนล์เข้าสู่  ภายใน แยกเขตทะเลทรายออกจากเขตอุดมสมบูรณ์ และเป็น ที่ตั งของมหาปิรามิด 3 องค์ มี
ขนาด ลดหลั่นกันตั งเรียงรายท่ามกลางทะเลทราย โดย ปริามิด ทั งสามองค์นี  เป็นอนุสาวรีย์ทรงเรขาคณติ ที่ชาวกรีกยกยอ่งว่าเป็น 1 ใน 7  
  สิ่งมหัศจรรย์ของโลก องค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างเพ่ือฝั่ง พระศพของพระองค์เองเป็น สิ่งก่อสร้างทีย่ิ่งใหญ่และเก่าแกท่ี่สุด
ของโลก ใช้เวลาสร้างนาน 30 ปี จากหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกว่า 2 ตัน วางชิดกันแม้กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชม สฟิงซ ์(Sphinx)  
  สลักจากเนินหินธรรมชาติสูง 21 เมตรยาว 73 เมตร อยู่ด้านหน้าทางเข้าทางเข้าปิรามิดเครเฟรนส่วนหัวเลียนแบบพระพักตร์
เทพ ฮาร์มาคิส ล้าตัวเป็นสิงสูง 20 เมตร ความยาวตลอดล้าตัว 57 เมตร ชาวอียิปต์นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า                                                                                                   
  (หากสนใจขี่อูฐ กรุณาตดิต่อทีห่ัวหน้าทัวร์ ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหนึ่งตัว)    

 

 

 

 

 

   

น้าท่านชม โรงงานท้ากระดาษปาปริุส (Papyrus Factory Outlet) ท่านสามารถเลือกชมงานวาด ภาพสีน ้าของเหล่าศิลปินฝีมือเยี่ยม หรือ 
เลือกซื อหาภาพวาดสีน ้าท้าจากกระดาษปาปริุสของอียปิต์ อันงดงาม มากมายภายใน Gallery จากนั นชม การสาธิตวธิีท้ากระดาษ  
 ปาปิรสุ กระดาษชนิดแรกของโลก ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยโบราณ  

 

 

 

 



 และ ชมโรงงานผลิตหัวน ้าหอม 100 % (Original Real Perfume Shop) ซึ่งมีให้ ท่าน เลือกหากว่า 100 กลิ่น อาทิ กลิน่ Aroma, 
Sandal Wood, Mint, Secret Of Dessert  ว่ากันว่าเป็นกลิ่นน ้าหอมที่ชื่นชอบของพระนางคลีโอพัตรา และ กลิ่น Lotus เป็นกลิ่นที่ 
ขาย ดีมากในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน  

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภตัตาคาร 

  เข้าที่พักโรงแรม OASIS HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

15 เม.ษ. 62  ไคโร – อัสวาน – ล่องเรือ – เขื่อนยักษ์ – เสาหินโอเบลิสก ์

เช้า  บริการอาหารเช้า แบบกลอ่ง 

  น้าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงไคโร  

……….  ออกเดินทางสู่เมืองอัสวาน โดยสายการบินภายในประเทศ 

……….  เดินทางถึงเมืองอัสวาน เมืองอัสวาน เมืองที่สวยงามที่สุด อากาศดี นกัท่องเที่ยวนิยมมา พักผ่อนตากอากาศ เดิมเรียก เยบู 
(Yebu) เป็นภาษา-นูเบียนแปลว่าช้าง เนื่องจากสมัย โบราณงาช้างในทวีปแอฟริกาถูกเกบ็รวมมาซื อขายกัน หลังจากกรีกเข้ามาปกครอง
อียิปต์  เลยเปลี่ยนชื่อเป็น Elefantna หรือ เกาะช้าง ท้าให้เมืองนี  เป็นศูนย์กลางการค้าขายที่พวก แอฟริกันผิวด้าน้างาช้าง 
เครื่องเทศ หนังสัตว์ มาขาย แลกเปลี่ยนสินค้าทางยุโรป  และยัง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในแม่น ้าไนล์  มีความยาว 1,500 
เมตร กว้าง 500 เมตร 

  จากนั นน้าท่าน เช็คอิน - เรือส้าราญ  Minerva หรือระดับเทียบเท่า  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวันบนเรือส้าราญ 

บ่าย  ชมเขื่อนยักษ์อัสวาน (High Dam) สร้างโดยรัสเซีย ปี ค.ศ. 1964 เสร็จปี 1968 งบประมาณ 1,000 ล้านเหรียญ เป็นเขื่อน
ขนาดยักษ์สูง 365 ฟุต ยาว 3,280 ฟุต ขวางกั น แม่น ้าไนล์ทั งสายให้กลายเป็นอ่างเกบ็น ้า ขนาดยักษ์ช่วย ระบบชลประทานท้าให้มีผลดี
ต่อการ เพาะปลูกในลุ่มแม่น ้าไนล์  แต่มีผลเสียต่อโบราณสถานหลายแห่ง และสามารถผลิต กระแสไฟฟ้าได้ถึง  10,000 ล้านวัตต์ ต่อ
ปี ให้ใช้ได้ทั งประเทศจากนั น  ชม เสาหิน โอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแท่ง หิน
มหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแล้ว  แต่มีรอยร้าวจึงทิ งค้างไว้เช่นนั น  แท่งหินนี เป็นของพระนาง ฮัทเชปซุท  หากไมแ่ตกร้าวจะเป็นเสาโอเบ
ลิสก์ทีสู่ง 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลิสก์นี เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ สร้างเพ่ือบูชาแด่เทพอามุน-รา หรือ สุริยะ
เทพ   จากนั นน้าท่านเข้าที่พักในเรือส้าราญขนาดใหญ่ล่องไปตามแม่น ้าไนล์ 

ค่้า   บริการอาหารค่้า บนเรือส้าราญ และเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 เม.ษ. 62  วิหารคอมออมโบ –  เมืองเอ็ดฟู  - เมืองลักซอร ์

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

07.30 น. น้าท่านเดินทางสู่ ชุมชนโบราณที่ตั งอยู่ในเขตพื นที่ของอียิปต์ตอนบน ติดริมแม่น ้าไนล์ ตั งอยูบ่นฝั่งตะวันออกของแม่น ้าไนล์ ได้รับการขนาน
นามว่า "เมืองแห่งทอง" เนื่องจากเคยเป็นจุดพัก ค้าขายทองค้าและสินค้าที่ส้าคัญของกองคาราวานที่มาจากนูเบีย,ทะเลทรายตะวันออก 
 และทะเลแดงเมื่อครั งอดีต ปัจจุบันเป็นเมืองแห่งการเกษตรกรรมที่โดดเด่น เนื่องจากมีการจัดการทางด้านระบบชลประทานที่ดีเยี่ยม
บ้านเรือนส่วนใหญ่ สูงเพียง1หรือ 2 ชั น ระหว่างทางผ่านแหล่งเพาะปลูกส้าคัญริมแม่น ้าไนล์ และยังเป็นที่ตั งของวิหารคอมออมโบที่มีความซับซ้อน
สวยงามมาก 

  น้าท่านชม วิหารคอมออมโบ หรือ วิหารสองเทพเจ้า วัดที่มีมีความซับซ้อนสวยงามมากตั งอยู่ บนเนินเขาเล็กๆที่ล ้าออกมาถึง
แม่น ้าไนล์ มองเห็นวิวของแม่น ้าไนล์อันงดงามและบ่อน ้าที่อยูบ่ริเวณใกล้ๆวิหาร ในอดีต ถูกใช้เป็น ตัวก้าหนดอัตราค่าภาษีและเป็นสถานที่สา้หรับ 
  การเลี ยงจระเข้ของพระที่ดูแล วิหารแห่งนี  สร้างขึ นเพ่ือบูชาเทพเจ้า 2 องค์ คือ เทพโซเบค และเทพฮอรัส ภายในประกอบไป



ด้วยห้องเล็กๆซ่ึงเป็นสถานที่ส้าหรับ การเก็บมัมม่ีจระเข้อยู่สองตัว ฝาผนังตกแต่งไปด้วยภาพแกะสลักบรรยายถึงการแพทย์ในสมัยนั น มีเครื่องมือ 
ผ่าตัดและเครื่องมือแพทยห์ลายอย่าง 

09.00 น. ล่องเรือสู่เมืองเอ็ดฟู ระหว่างทางเพลิดเพลินกับวิวแม่น ้าไนล์อันกว้างใหญ่ อิสระพักผ่อนบนเรือส้าราญตามอัธยาศัย หรือเลือกท้ากิจกรรม
ต่างๆบนเรือส้าราญ 

12.30 น. บริการอาหารกลางวันบนเรือ 

13.30 น. น้าท่านชมวิหารเอ็ดฟู วิหารเอ็ดฟู ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารอียปิต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบรูณ์ทีสุ่ด เปน็วิหารใหญ่สวยงาม ตั งอยู่
ศูนย์กลางของบริเวณที่อยู่อาศัย สรา้งขึ นเพ่ือบูชา เทพเจ้าฮอรัส มีเศียร เป็นเหยี่ยว เป็นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู้ มองได้ไกล เหมือนตา
เหยี่ยว อดีตวิหารนี ถูกปกคลุมด้วย ทรายเกือบถึงยอดตัวเสาและหัวเสาเป็นเวลานาน ปี ค.ศ 1860 มีการขนทราย ปรากฏว่าตัววิหารยังแข็งแรง 
แน่นหนา 

15.30 น. ล่องเรือสู่เมืองลักซอร์  

16.00 น. Tea Time เชิญท่านจิบน ้าชายามบ่าย บนชั นดาดฟ้าของเรือส้าราญ เพลิดเพลินกับวิวสวยๆยามเย็นสองข้างทางระหว่างเรือแล่น 

19.00 น. Cocktail Party เชิญทุกท่านร่วมดืม่ค๊อกเทล  

19.30 น. บริการอาหารค่้า บนเรือ 

21.00 น. เชิญทุกท่านสนุกสนานกับค่้าคืน Galabeya Night พร้อมชมโชว์บนเรือ ส้าราญ หรือ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือส้าราญ 

17 เม.ษ. 62  ชมเมืองลักซอร์ – หุบผากษัตริย์ – วิหารลักซอร์ – วิหารคาร์นัค 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

  น้าท่านเดินทางข้ามไปฝั่งตะวันตกของแม่น ้าไนล์ (West Bank) หรือ นครธบีส์ ในสมัยอียปิต ์โบราณ อดีตเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของคน
ตาย หรือ นครของผู้วายชนม์ (Necropolis of Thebes) เต็มไปด้วยกลุ่มโบราณสถานที่มีประวัติน่าพิศวง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ  ชม หุบผากษัตริย์ (Valley of the Kings) เป็นที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ตั งอยู่ที่เทือกเขาทีบัน  ท่านสามารถเลอืกเข้าชม
ได้เพียง 3 สุสาน ด้านหน้าทางเข้าสุสานฟาโรห์บนยอดเขานั นดูคล้ายปลายแหลมยอดปิรามิด  เป็นการ เลือกหวงซุ้ยในการฝั่งศพ  ให้คล้ายว่าฝังอยู่
ใต้ปิรามิด  สสุานเหล่านี เป็นสุสานที่ถูกเลือกให้เป็นสุสานที่เกบ็ มัมม่ีและสมบัติของกษัตริย์ถึง 63 สสุาน  แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็ก ต่างกัน  
ขึ นอยู่กับระยะเวลาครองราชย์  สุสานเริ่มสร้างเมื่อฟาโรห์ครองราชย์ และปิดเม่ือฟาโรห์สิ นพระชนม์  ภายในหลุมมีจิตรกรรม ที่งดงามสีสดใสราวกับ
เพ่ิงวาดเสร็จไม่นานนี  (ไม่รวมค่าเข้าสุสานของฟาโรห์ตุตันคามอน ท่านละ 100 อิยิปปอนด์ ถ้าต้องการชมกรุณาติดต่อไกด์)  

  ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปีมาแล้วเป็นที่

ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิง ฮัตเชพซุตรู้จักในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียปิต์ ทีรุ่่งเรืองมากในสมัยของ

พระองค์  

 

 

 

 

 

 

  ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสสุานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดตีเคยใช้เป็นวิหารประกอบพิธีศพ
ของอาเมนโฮเทปที่ 3  ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน  เกิดเหตุแผ่นดนิไหวอย่างรุนแรง  ท้าให้ตัววิหารพังลงมา  เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาด
ใหญ ่2 รูป สูง 20 เมตร 

13.00 น. บริการอาหารกลางวันบนเรือ 



14.30 น. น้าท่านชม วิหารแห่งลักซอร ์(TEMPLE OF LUXOR) ที่อเมนโนฟิสที่ 3 โปรดให้สร้างขึ นใหม่ ให้เป็นวิหารหินทรายเนื อละเอียดที่
ใหญ่โตและสูงกว่าเดิม บนพื นที่ลาด ด้วยแผ่นเงินและ เครื่องหอมต่อมารามเซสที่ 2 โปรดให ้สร้างอุทยานหน้าวิหารอลังการด้วยรูปประติมากรรมที่
ท้าด้วยหินแกรนิตควอทซ์ไซท์และไซยาไนท์ 

  น้าท่านชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัววิหารหลังเดียวมีเนื อที่ถึง 60 เอเคอร์  
ซึ่งใหญ่พอที่จะน้าโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี เริ่มกอ่สร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพ่ือถวายแด่เทพอ มอน-รา 
เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแล้ว หลังจากนั น ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ่มสร้างเพ่ิมเติม ท้าให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึ นอย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแล้ว 
ขอให้ทุกท่านลอง จินตนาการดูว่าชาวอียิปต์โบราณใชว้ิธีใดในการขนย้ายเสา และหิน พรอ้มทั งการแกะสลัก ลวดลาย ซึ่งเมื่อท่านเห็นความสูงแล้วก็
จะยิ่งท้าให้นึกไม่ออกก็เป็นได้ ว่าเขาใช้วิธีท้าอย่างไร 

 

 

 

 

 

19.30 น. บริการอาหารค่้า บนเรือ 

21.30 น. เชิญทุกท่านชมโชว์ Belly dance บนเรือส้าราญ หรือ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือส้าราญ 

18 เม.ษ. 62  ลักซอร์ – ไคโร – พิพิธภัณฑ์แหง่ชาติอียิปต์ – ตลาดข่าน เอลคาลิลี ่– สนามบินไคโร – เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้าแบบกลอ่ง พร้อมเช็คเอ้าท์ออกจากเรือส้าราญ 

  น้าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางกลับสู่เมืองไคโร 

……….  ออกเดินทางสู่ไคโร โดยสายการบินภายในประเทศ 

……….  ถึงสนามบินไคโร หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  

  น้าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานทีท่ี่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุด  (ค่าบัตรเข้าชมมัมมี่
ของพระมหากษัตริย์ทั ง 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเข้าชมกรุณา ติดต่อที่หัวหนา้ทัวร์ ค่าเข้าชมประมาณ 100 อียิปต์ปอนด์ 
หรือ ประมาณ 12 USD) ชม โลงศพ ทองค้าแท้ พรอ้มหน้ากากทองค้าของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลกและสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของ
พระองค์ อาทิเช่น  เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเก้าอี บรรลังก์ทองค้า ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี ที่ โรแมนติกมาก เป็นภาพของฟาโรห์ ตุ
ตันคาเมนประทบัอยูบ่นเก้าอี  และมพีระมเหสีของพระองค์ก้าลังทาน ้ามันหอมให้ทั งคู่ใส่ รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่ 
 อันลึกซึ ง นอกจากนี ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล ้าค่าอื่นๆ อีกจ้านวนมากเช่น แหวน สร้อย ข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณตี สิ่งของ
ทั งหมดล้วนมีอายุกว่า 3,000 ปี 

   

 

 

 

 

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  จากนั นอิสระให้ช้อปปิ้งสินค้าพื นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ, 
เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ป ีฟิชาว ีคอฟฟ่ีเฮาส์เปิดขาย ตลอด 24 ชม. นักท่องเที่ยวนิยมไปสัมผัส เชญิซื อ 



คาร์ทูซจี ท้าด้วยทองค้าหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียปิต์โบราณ (Hieroglyphic Characters) ในรูปทรงยาวเก๋,สวยแปลก แปลว่ามีอายุยืนยาวอดีต
องค์ฟาโรห์ใช้สลักชื่อ ขององค์เองตามโบราณสถานและสสุานของพระองค์ 

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภตัตาคาร 

  ได้เวลาสมควรน้าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

19 เม.ษ. 62  ไคโร – มัสกัต (โอมาน) – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) 

01.10 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองมัสกัต โดยเที่ยวบินที่ WY408 สายการบินโอมานแอร ์

07.15 น.   เดินทางถึง เมืองมัสกัต น้าท่านเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางต่อ 

09.00 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ WY815 

18.00 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิโดยสวัดิภาพ.......พร้อมความประทบัใจ 

(โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 

 

อัตราค่าบริการ และเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ราคาทัวร์ Egypt Where is all Begins 7 วัน 5 คืน (อัตราค่าบริการ 14 ท่าน) 

วันที่เดินทาง จ้านวน 
ผู้ใหญ่  

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง  (พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
เด็กไม่เสริมเตียง       (พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

13 – 19 เม.ษ.  14 69,900.- 69,900.- 68,900.- 7,700.- 
 

อัตราค่าบริการนี รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั นประหยัด ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป เส้นทาง กรงุเทพ– มัสกัส - ไคโร – มัสกัส - กรุงเทพ สายการบิน โอมาน
แอร์ (WY) รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั นประหยัด ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป เส้นทาง ไคโร – อัสวาน // ลักซอร์ –ไคโร สายการบินภายในประเทศ รวม
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าระวางน ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก. ต่อ 1 ใบ / ท่าน และ กระเป๋าถือขึ นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ (เส้นทาง
ระหว่างประเทศ และ เส้นทางภายในประเทศ) 

 ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านในโรงแรมระดับ 4 ดาว ตามทีร่ะบุในรายการหรือระดบัเดียวกัน รวมทั งสิ น 2 คืน พร้อมอาหารเช้า  

 ค่าที่พักบนเรือส้าราญระดบั 5 ดาว ตามที่ระบุในรายการ หรือระดบัเดียวกัน (เส้นทางอัสวาน-ลักซอร์) รวมทั งสิ น 3 คืน พร้อม
อาหาร 

 ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช้านาญเส้นทาง  

 ค่าอาหารทุกมื อที่ระบุตามรายการ, น ้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 ค่าบัตรเข้าชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 

 ค่าวีซ่าประเทศอียปิต์ (วีซ่ากรุป๊) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (ส้าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)  

 บริการน้าทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวรค์นไทยมืออาชีพผู้ช้านาญเส้นทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม ์

 



อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

 ค่าจัดท้าหนังสือเดินทาง 

 ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (รวม 6 วัน x 3 = 18 USD ต่อท่าน) 

 พนักงานขบัรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (รวม 6 วัน x 2 = 12 USD ต่อท่าน) 

 ค่าทิปค่าทปิหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกดท์้องถิ่น แต่ทั งนี ขึ นอยู่กับความประทบัใจของลูกค้า ทาง
บริษทัมิได้มีการบังคับแต่อย่างใด 

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 

 งวดที่ 1 : ส้ารองที่นั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 24) พร้อมส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง 

 งวดที่ 2 :ช้าระยอดส่วนที่เหลือ กอ่นการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน  

 หากไม่ช้าระค่าใช้จ่ายภายในก้าหนด ทางบรษิัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ้า บริษทัฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง ณ วันนั น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, 
ค่ามัดจ้าห้องพัก เป็นต้น)  

 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ้านวน บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทั งหมดในทุกกรณี 

***หมายเหตุ*** 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี ทาง  
บริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั งหมด หรอืจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี  เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้ับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหน้าทัวรแ์ละเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษิัทฯ 
หรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมที่เกิดขึ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท้าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบตัิเหตุต่าง ๆ 

 ราคานี คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจบุัน หากมีการปรบัราคาบัตรโดยสารสูงขึ น ตามอัตราค่าน ้ามัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน 
ทางบรษิัท สงวนสทิธิท์ี่จะปรบัราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ไดร้ับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช้าระค่าวีซา่ตามที่สถานฑูตฯ เรียกเกบ็ 

 

 

 



*** เอกสารประกอบการขอวีซ่า Egypt *** 

1. หนังสือเดินทาง 

ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือส้าหรบัประทบัตราวีซ่า และ ตราประทบัเข้าประทับเข้า-ออก
อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

2. รูปถ่าย 

ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ้านวน 2 ใบ และต้องเป็นรปูถ่ายที่มี พื นหลังสีขาว เท่านั น ทางสถานฑูตไม่รับ
พิจารณารูปถ่ายที่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรปูพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรปูถ่ายที่มีวิว ด้านหลัง หรอืรปูที่น้ามาตัดต่อ 

3. หลักฐานการงาน 

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง ส้าเนา ใบทะเบียนการค้า และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ 
เป็นกรรมการ หรอื หุ้นส่วน  (ไม่ต้องใช้ตัวจริง)  ***** ส้าคัญมาก จะต้องเซ็นช่ือรับรองส้าเนา และประทับตราบริษทัเป็นส้าคัญ ***** 

กรณีเป็นพนักงาน ต้องมีหนังสือรบัรองการท้างานจากทางบรษิัท หรอืหน่วยงานที่สังกัด มีข้อความระบตุ้าแหน่ง เงินเดือน รายได้ วันเริ่มท้างาน 
และช่วงเวลาที่ได้รบัอนุมัติให้ลาหยดุงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั น และจะต้องประทับตราบริษทัรบัรองเปน็ส้าคัญ  

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรยีน หรือสถาบันที่ก้าลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของทางโรงเรียน (เป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั น) และส้าเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั งเซ็นช่ือรับรองส้าเนา 

4. หลักฐานการเงิน 

ใบรับรองสถานะทางการเงิน / BANK GARUANTEE ในชื่อของผู้เดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั น หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวี
ซ่าประเทศอยีิปตแ์ละข้อต่าง ๆ 

•ในการยื่นขอวีซ่า เพ่ือเป็นการอ้านวยความสะดวกแกทุ่กๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบ ุพร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า 
ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่าน
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั ง) 

•ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรยีกเอกสารเพ่ิมเติมจากที่ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการ
เรียกสัมภาษณ์ในบางครั ง ซึ่งอาจจะท้าให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ 

•อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ โปรด
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษทัฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี  

 

 

 

 

 

 


