
 
 

 

 
 



เดินทางกบัสายการบินโอมาน แอร ์

พกัโรงแรมระดบัส่ีดาว พรอ้มรายการล่องแม่น ้าไนล ์ชมระบ าหนา้ทอ้งอนัลือช่ือของอียิปต ์
    

 เมืองเมมฟิส  และ  ซคัคารา่  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแหง่แรกของอียปิตโ์บราณสถานท่ีตั้งของปีรามิดขั้นบนัได 

ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของปีรามิดในยุคแรกและต่อมาของอียปิต ์
 เมืองกีซ่า เป็นสถานท่ีตั้งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ ์1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยซ่ึงมีชื่อเสียงกอ้งโลก 
 กรุงไคโร ชม พิพิธภณัฑอ์ียปิต ์สถานท่ีรวบรวมโบราณวตัถุและร่องรอยอารยธรรมอียปิตใ์นยุคต่างๆ,

หนา้กากฟาโรห ์และโลงศพทองค าแท,้ หอ้งแสดงสมบติัของฟาโรห ์รวมไปถึงมมัม่ี  

 นอนเรือ ระดบั 5 ดาว ล่องแม่น ้าไนล ์เที่ยว เมือง ลกัซอร ์ ชม หุบผากษตัริย ์(Valley of the Kings) เป็นท่ีฝัง
พระศพของฟาโรห ์63 พระองค ์ชม วิหารฮคัเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ช่ือ 

“เซเนมุท” กวา่ 3,500 ปีชม วิหารลกัซอร ์(The Temple of Luxor) ซ่ึงสรา้งถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริยแ์ห่ง
เทพ 

    ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซ่ึงประกอบดว้ยวิหารใหญ่ของ ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 และวิหารของ เนเฟอรต์ารี ซ่ึงเป็น

มเหสีท่ีรกัของพระองค ์วิหารอาบซิูมเบลงดงามยิ่งใหญ่และมีช่ือกอ้งโลกเพราะเม่ือมีการสรา้งเขื่อนขนาดยกัษ์

ท่ีอสัวาน ท าใหว้ิหาร 17 แห่งจมอยูใ่ตน้ ้า 

  ชม เข่ือนยกัษอ์สัวาน หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกวา่ High Dam ท่ีสรา้งขึ้ นในปี คศ 1960 

  สมัผสัรูปแบบใหมแ่บบครบวงจรในการท่องเท่ียว นอนคา้งคืนบนรถไฟ ตูน้อนหอ้งละ  2 ท่าน  

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

12.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว T 

เคานเ์ตอร ์T01-T05 สายการบินโอมานแอร ์ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความ

สะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน 

15.15   น.       ออกเดนิทางสูก่รุงมสักตั โดยเท่ียวบนิท่ี  “WY 812” บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
18.45 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองโอมาน เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง และเดินทางสู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ 

21.20 น. เดินทางจากเมืองโอมาน สู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต ์โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบิน WY407 

00.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไคโร ประเทศอียิปต์ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสัมภาระในการเดินทาง

เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  

 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั CAIRO PYRAMID HOTEL  

 

 

 



วนัที่สอง ไคโร –สุเหร่าแห่งโมฮมัหมดัอาลี- กีซ่า – มหาปิรามิด – สฟิงซ ์–รถไฟตูน้อนสู่กรุงลกัซอร ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮมัหมัดอาลี ซ่ึงเร่ิมสรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 

1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ในแบบตามอย่างออตโตมนั หรือ ตุรกีในปัจจุบนั 

ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซ่ึงเป็นของขวญัในการแลกเปล่ียนกบัอนุสาวรียป์ลาย

แหลมโอบิลิสกข์องรามเซสท่ีสอง เพ่ือสรา้งสมัพนัธไมตรีอนัดีระหวา่งอียิปตฝ์รัง่เศส  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก น าท่านชม มหาปิรามิด ท่ี

ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ซ่ึงเป็นท่ีบรรจุพระบรมศพของกษัตริย์คีออปส ์

(CHEOPS) หรือ คูฟู ซ่ึงพระองคเ์ป็นผูส้รา้งขึ้ นเองเมื่อก่อนคริสตกาลประมาณ 25 ,800 ปี นับอายุจนถึง

ปัจจุบนัก็กวา่ 4,500 ปี ถือเป็นปิรามิดท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก นับเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดใชเ้วลา

ก่อสรา้งทั้งส้ิน 30 ปี และก าลงัแรงงานกวา่แสนคน ตดัจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หิน แต่ละกอ้นวางชิดติดกนั

แบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชม ตวัสฟิงซ ์ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็น

พระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสิงโต (หากสนใจข่ีอูฐ กรุณาติดต่อที่หวัหนา้ทวัร ์ราคาประมาณ $10-

15 เหรียญตอ่ท่านตอ่หน่ึงตวั)  

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 หลงัอาหารค า่ น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ น าท่านเดินทางสู่ เมืองลกัซอร ์ โดยรถไฟตูน้อนหอ้งละ 2 

ท่าน  

 

วนัที่สาม  ลุก๊ซอร ์–หุบผากษตัริย-์วิหารฮคัเชฟซุต-อนุสาวรียแ์ห่งเมมนอน- 
                 เรือส าราญล่อง แม่น ้าไนล ์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้  
น าท่านเดินทางถึงเมืองลกัซอร ์ น าท่านเดินทางขา้มไปฝั่งตะวนัตกของแม่น ้าไนล ์(West Bank) หรือ 
นครธีบสใ์นสมยัอียิปตโ์บราณ  อดีตเช่ือวา่เป็นท่ีอยู่ของคนตาย หรือ นครของผูว้ายชนม์ (Necropolis of 
Thebes) เต็มไปดว้ยกลุ่มโบราณสถานท่ีมีประวติัน่าพิศวง ปัจจุบนั
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ  ชม หุบผากษตัริย ์
(Valley of the Kings) เป็นท่ีฝังพระศพของฟาโรห ์63 พระองค ์
ตั้งอยูท่ี่เทือกเขาทีบนั  ท่านสามารถเลือกเขา้ชมไดเ้พียง  



3 สุสาน  ดา้นหนา้ทางเขา้สุสานฟาโรหบ์นยอดเขาน้ันดูคลา้ยปลายแหลมยอดปิรามิด  เป็นการเลือกหวง

ซุย้ในการฝ่ังศพ  ใหค้ลา้ยวา่ฝังอยูใ่ตปิ้รามิด  สุสานเหล่าน้ีเป็นสุสานท่ีถูกเลือกใหเ้ป็นสุสานท่ีเก็บ มมัมี่และ

สมบติัของกษัตริยถึ์ง 63 สุสาน  แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกนั  ขึ้ นอยูก่บัระยะเวลาครองราชย ์ สุสาน

เร่ิมสรา้งเมื่อฟาโรหค์รองราชย ์ และปิดเม่ือฟาโรหส้ิ์นพระชนม ์ ภายในหลุมมีจิตรกรรมท่ีงดงามสีสดใสราว

กบัเพ่ิงวาดเสร็จไมน่านน้ี  (ไม่รวมค่าเขา้สุสานของฟาโรหต์ุตนัคามอน  ท่านละ 100 อิยปิปอนด ์ถา้
ตอ้งการชมกรุณาตดิต่อไกด)์ ชม วิหารฮคัเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก 
ช่ือ “เซเนมุท” กวา่ 3,500 ปีมาแลว้เป็นท่ีประดิษฐานพระศพของ ฟาโรหห์ญิงฮตัเชพซุต  รูจ้กัในนาม “ราชินี
หนวด” ฟาโรหห์ญิงองคเ์ดียวในประวติัศาสตรอี์ยิปต ์ท่ีรุ่งเรืองมากในสมยัของพระองค์  
ชมอนุสาวรียแ์ห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรหอ์าเมนโฮเทปท่ี 3 อดีตเคยใชเ้ป็น
วิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปท่ี 3  ประมาณ 2,000 กวา่ปีก่อน  เกิดเหตุแผ่นดินไหวอยา่งรุนแรง  

ท าใหต้วัวิหารพงัลงมา  เหลือเพียงรูปสลกัหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าท่านชม วิหารลกัซอร ์(The Temple of Luxor) ซ่ึงสรา้งถวาย
แก่เทพอมอน-รา กษัตริยแ์ห่งเทพ เช่นกนั วิหารแห่งน้ีไดร้บัการ
บรูณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบดว้ยซุม้ประตู
ขนาดใหญ่และรูปสลกัหินแกรนิตขนาด มหึมา สลกัเป็นรูปฟาโรห์

รามเซสท่ี 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก ์เสา
หินแกรนิตขนาดใหญ่ซ่ึงแกะสลกัดว้ยอกัษรอียิปตโ์บราณ(เฮโรก
ริฟฟิค) เพ่ือสรรเสริญเทพเจา้อมอนรา ซ่ึงท่านอาจจะไดเ้ห็นเสา
เช่นน้ีอีกท่ี  ปลาซ เดอ ลา ทริออง (Place de la Triamph) เมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส (แตเ่อะ๊! ท าไมจงึมี
เหมือนกนัเล่าอียิปตไ์ปเอามาจากฝรัง่เศสหรือ? ลองหาค าตอบดูละกนั) ภาพสลกัท่ีวิหารแห่งน้ีก็ถือได้
วา่น่าสนใจไม่นอ้ย เช่น ภาพขบวนนักรบเดินแถว ท่ีสลกัอยา่งแตกต่างกนัวา่เป็นนักรบชนชาติใดบา้ง เห็น

แลว้ก็ชวนใหนึ้กถึงภาพสลกัขบวนนักรบท่ีปราสาทหินในเขมร (ท่ีวา่ของกลุ่มเสียม --- สยาม จะเดิน

แตกแถวกนั) นอกจากน้ัน ดา้นหน้าวิหารจะมี ถนนสฟิงซห์นา้แพะ 
(Sphinx Avenue) ยาว 3 กิโลเมตรใชเ้ป็นทางเช่ือมระหวา่งวิหารลกัซอรก์บั
วิหารคารนั์ค  
 น าท่านชม มหาวิหารคารน์ัค (The Temple of Karnak) เป็นวิหารท่ีใหญ่
ท่ีสุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเน้ือท่ีถึง 60 เอเคอร์  ซ่ึงใหญ่พอท่ีจะน า

โบสถข์นาดใหญ่ของยุโรปไปวางไดถึ้ง 10 หลงั มหาวิหารแห่งน้ีเร่ิมก่อสรา้ง
ในสมยัฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 1 เพ่ือถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแลว้ หลงัจากน้ัน ฟาโรหอ์งค์
ต่างๆ ก็เร่ิมสรา้งเพ่ิมเติม ท าใหว้ิหารมีขนาดใหญ่ขึ้ นอย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแลว้ ขอใหทุ้ก

ท่านลองจินตนาการดูวา่ชาวอียิปตโ์บราณใชว้ิธีใดในการขนยา้ยเสา และหิน พรอ้มทั้งการแกะสลกัลวดลาย 

ซ่ึงเมื่อท่านเห็นความสูงแลว้ก็จะยิ่งท าใหนึ้กไม่ออกก็เป็นได ้วา่เขาใชว้ิธีท าอยา่งไร 



  น าท่านยงั เรือส าราญท่ีพกัซ่ึงเป็นเรือส าราญขนาดใหญ่ ล่องไปตามแม่น ้าไนล ์ 
ค า่  บริการอาหารค า่บนเรือ ( บุฟเฟต ์)หลงัอาหารชมการแสดง (ข้ึนอยู่กบัรายการของเรือ) พกั

คา้งคืนบนเรือ ระดบั 5 ดาว 
 
วนัที่สี่   ลุก๊ซอร ์– เอ็ดฟู- คอมออมโบ - อสัวาน  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ขณะ เรือล่องไปคอมออมโบ 
เรือเทียบท่าน าท่าน นัง่รถเทียมมา้ไปชม วิหารเอ็ดฟู  ซ่ึงไดร้บัการยกยอ่งวา่  เป็นวิหารอียิปตโ์บราณท่ียงัคง

สภาพสมบรูณท่ี์สุด  ตั้งอยูศู่นยก์ลางของบริเวณท่ีอยูอ่าศยั  สรา้งขึ้ นเพ่ือบชูา เทพเจา้ฮอรสั (Horus) มีเศียรเป็น
เหน่ียว เป็นเทพเจา้แห่งความดีและฉลาดรอบรู ้มองไดไ้กลเหมือนตาเหยี่ยว อดีตวิหารถูกปกคลุมดว้ยทรายเกือบถึง

ยอดตวัเสาและหวัเสาเป็นเวลานาน ปี ค.ศ. 1860 มีการขนทราย ปรากฏวา่ตวัวิหารยงัแข็งแรง แน่นหนา  ขนาด

ของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนท่ีวดัได ้79 เมตรตรงดา้นหนา้และสูง 36 ม. วิหารน้ีมีขนาดใหญ่

และสวยงาม สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเรือ  (กรุณาทิปคนขบัรถมา้ท่านละ US$ 1) เรือล่องผ่านสนัดอนท่ีเอ็ดน่า 
ระดบัน ้าต่างกนัประมาณ 6 เมตร  ท่านสามารถชมการเปิดประตูน ้าและการถ่ายระดบัน ้าได ้ บนชั้นดาดฟ้าของเรือ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ 
น าท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ตั้งอยูบ่นเนินเขาเล็กๆ ท่ีล ้าออกมาถึงแมน่ ้า
ไนล ์ สามารถเห็นวิวของแม่น ้าไนลอ์นังดงาม  ค าวา่ “คอม” เป็นภาษาอาหรบั 
หมายถึงภูเขาเล็กๆ  วิหารน้ีเกือบเป็นวิหารดะโครโพลิสของกรีก  หินท่ีใชส้รา้ง

แตกต่างกบัวิหารอ่ืนๆ  อาจเป็นเพราะถูกปกคลุมดว้ยทรายเป็นเวลานาน  การ

วางแบบของพ้ืนท่ีแปลกและเป็นเฉพาะตวั เป็นวิหารของเทพเจา้สององค ์คือ 

เทพโซเบค (Sobek) เทพเจา้แห่งความอุดมสมบรูณ ์มีรูปร่างเป็นมนุษยแ์ต่เศียร
เป็นจระเข ้และ เทพเจา้ฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจา้แห่งการแพทยอี์ยิปตโ์บราณ  วิหารน้ีสรา้งบนเนินเขาริมฝ่ัง
แมน่ ้าไนล ์ เป็นบริเวณท่ีมีจระเขชุ้กชุมในสมยัโบราณ  วดัน้ีจึงบชูาเทพโซเบก ซ่ึงมีหวัเป็นจระเข ้ และมีจระเขม้มัมี่

เก็บรกัษาไว ้ ชมภาพแกะสลกัพระนางคลีโอพตัรา ซ่ึงเป็นรูปแบบของเคร่ืองแต่งกายในการท าภาพยนตร ์ และ

ภาพแกะสลกัท่ีส าคญั คือ ภาพแกะสลกัการแพทยแ์ผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลกูของหญิงอียิปต์

โบราณ และปฏิทินโบราณ  มีรา้นคา้มากมายตั้งอยูต่ลอดแนวท่าเรือ  ขายเส้ือผา้และสินคา้ 
ค า่      บริการอาหารค า่บนเรือ  หลงัอาหารชมการแสดง (ข้ึนอยูก่บัรายการของเรือ)  

คา้งคืนบนเรือ เรือน าท่านสู่อสัวาน 
 

วนัที่หา้   อสัวาน –อาบูซิมเบล-ตลาดพ้ืนเมืองอสัวาน   

เชา้   บริการอาหารเชา้บนเรือ 
โดยรถโคช้ น าทุกท่านเดินทางสู่ มหาวิหารอาบูซิมเบล ชม มหาวิหารอาบูซิ

มเบล ซ่ึงประกอบดว้ยวิหารใหญ่ของ ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 และวิหารของ เนเฟอร์

ตารี ซ่ึงเป็นมเหสีท่ีรกัของพระองค ์วิหารอาบูซิมเบลงดงามยิ่งใหญ่และมีช่ือกอ้ง



โลกเพราะเม่ือมีการสรา้งเขื่อนขนาดยกัษ์ท่ีอสัวาน ท าใหว้ิหาร 17 แห่งจมอยู่ใตน้ ้า จนองคก์ารยูเนสโกต้อ้ง

มาช่วยยกใหแ้ละมหาวิหารอาบูซิมเบลก็ถูกยกขึ้ นสูงจากพ้ืนดิน  65 เมตร ซ่ึงเป็นงานท่ียากมาก ใชเ้วลา

ทั้งส้ิน 4 ปี ส้ินค่าใชจ้่าย 40 ลา้นเหรียญสหรฐั ภายในวิหารใหญ่มีหอ้งบูชาและมีรูปสลกั 4 องคนั์ง่อยู่ หน่ึง

ในน้ันคือ ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 พรอ้มดว้ยเทพเจา้ต่างๆ อีก 3 องค ์และทุกปีวนัท่ี 22 ก.พ. และวนัท่ี 22 ต.ค. 

ล าแสงแรกของพระอาทิตยจ์ะสาดส่องเขา้ไปตอ้งรูปสลกั และว่ากนัว่าวนัท่ี 22 ก.พ. ตรงกบัวนัประสูติของ

ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ขณะท่ีวนัท่ี 22 ต.ค. ตรงกบัวนัขึ้ นครองราชยข์องพระองค ์แสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญ

ทางวิทยาการทางการค านวณของชาวอียิปตโ์บราณ  
เที่ยง        บริการอาหารกลางวนั  
บ่าย  น าท่านเดินทางกลบัสู่อสัวาน  
  ใหท้่านไดเ้ที่ยวชมตลาดพ้ืนเมืองอสัวาน อิสระในการจบัจ่ายสินคา้ตามอธัยาศยั  
ค า่       บริการอาหารค า่บนเรือ  หลงัอาหารชมการแสดง (ข้ึนอยู่กบัรายการของเรือ)  

คา้งคืนบนเรือ เรือน าท่านสู่อสัวาน 

วนัที่หก  อสัวาน- เข่ือนยกัษอ์สัวาน-เสาหินโอเบลิสก ์-รถไฟตูน้อนสู่ไคโร  

เชา้   บริการอาหารเชา้บนเรือ 
พรอ้มกบัเช็คเอาท ์(เป็นธรรมเนียมที่จะตอ้งใหท้ิปแก่พนกังานบนเรือท่านละ 2 USD ตอ่วนั)  จากน้ัน
น าท่านไปชม เข่ือนยกัษอ์สัวาน หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกวา่ High Dam ท่ีสรา้งขึ้ นในปี คศ 1960 เพ่ือ  ช่วยใหม้ี

น ้าหล่อเล้ียงไร่นาตลอดปี อีกทั้งยงัใชพ้ลงัน ้าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า

เพ่ือใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของคนทั้งประเทศ และเพ่ือป้องกนั

น ้าไหลท่วมจากแม่น ้าไนลเ์วลาฝนตกหนัก ซ่ึงเขื่อนน้ีมีความยาว 
36,000 เมตร ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถมองเห็นทะเลสาบท่ีเกิดจาก
การสรา้งเขื่อนสรา้งแมน่ ้าไนล ์คือ ทะเลสาบนสัเซอร ์( Nasser ) 

มีความลึก 80 เมตรและกวา้ง 10 เมตร จากน้ันน าท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก ์แกะสลกัจากหนา้ผาซ่ึงยงัไม่
แลว้เสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหินมหึมาท่ีสกดัเกือบเสร็จแลว้  แต่มีรอยราวจึงท้ิงคา้งไว ้
เช่นน้ัน  แท่งหินน้ีเป็นของพระนางฮทัเชปซุท  หากไมแ่ตกรา้วจะเป็นเสาโอเบลิสกท่ี์สูง 41 เมตร หนัก 

1,200 ตนั เสาโอเบลิสกน้ี์เป็นอนุสาวรียช์นิดหน่ึงของอียิปตโ์บราณ สรา้งเพ่ือบชูาแด่เทพ อามุน-รา หรือ 

สุริยะเทพ /  
เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั  

จากน้ันน าท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก ์แกะสลกัจากหน้าผาซ่ึงยงัไมแ่ลว้เสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็น
แท่งหินมหึมาท่ีสกดัเกือบเสร็จแลว้  แต่มีรอยราวจึงท้ิงคา้งไวเ้ช่นน้ัน  แท่งหินน้ีเป็นของพระนางฮทัเชปซุท  

หากไมแ่ตกรา้วจะเป็นเสาโอเบลิสกท่ี์สูง 41 เมตร หนัก 1,200 ตนั เสาโอเบลิสกน้ี์เป็นอนุสาวรียช์นิดหน่ึง
ของอียิปตโ์บราณ สรา้งเพ่ือบชูาแด่เทพ อามุน-รา หรือ สุริยะเทพ /  

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 หลงัอาหารค า่ น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ น าท่านเดินทางสู่กรุงไคโร โดยรถไฟตูน้อนหอ้งละ 2 ท่าน  

 



วนัที่เจ็ด   ไคโร-   พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาตอิียิปต-์ตลาดข่าน -มสักตั  

เชา้  บริการอาหารเชา้ แบบ BREAKFAST BOX 
 จากน้ันน าคณะเดินทางเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาตอิียิปต ์

อนัเล่ืองช่ือของโลกเป็นสถานท่ีท่ีรวมศิลปะวตัถุโบราณมากมายท่ีสุด

ในโลกแห่งหน่ึงชม  โลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค าของ

ฟาโรหต์ุตนัคาเมนและสมบตัสิ่วนตวัอีกมากมายของพระองค ์

อาทิ เตียงบรรทม รถศึกและเกา้อ้ีบรรลงักท์องค าซ่ึงภาพบนพนัก

เกา้อ้ีโรแมนติกมาก เป็นภาพของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนนัง่อยูบ่นเกา้อ้ี

และมเหสีของพระองคก์ าลงัทาน ้ามนัหอมให ้ทั้งคู่ใส่รองเทา้แตะคน

ละขา้งอนัแสดงถึงความรกัอนัลึกซ้ึง นอกจากน้ีท่านยงัจะไดช้มสมบติัอนัล ้าค่าอ่ืนๆ อีกจ านวนมาก เช่น 

แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต  ส่ิงของทั้งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กวา่ 3,300 ปี (ชมมมัม่ีของ
ฟาโรหร์ามเสสที่ 2 และมันม่ีของกษตัริยท์ั้ง 11 พระองค ์ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยูใ่นรายการ ประมาณ 

100 อิยปิตป์อนด)์ 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

อิสระเลือกซ้ือส้ินคา้พ้ืนเมืองมากมายท่ี “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลาดส าคญัทางการคา้ขายของพ้ืนเมือง
และแหล่งสินคา้ท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซ้ือของพ้ืนเมืองสวยๆ มากมาย ไมว่า่จะ

เป็นขวดน ้าหอมท่ีท าดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบั พรม 

และของท่ีระลึกแบบพ้ืนเมือง  
    ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วนัที่แปด    กรุงเทพฯ  

 

01.30 น.       เหินฟ้ากลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY408 

 

07.20 น. คณะเดินทางกลบัถึงกรุงมสักตั สนามบินประเทศโอมาน เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

09.00  น.  เหินฟ้ากลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY815 

17.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

...................................................................................................... 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรอืตัว๋เครือ่งบิน

ภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิทัฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท  

มิฉะนั้นทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบความเสยีหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง  

หรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 

 



หมายเหต ุ   

ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ข้ึนอยูก่บัขบวนรถไฟ และ

เรือส าราญ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือความปลอดภยัเป็น

หลกั 

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ทา่น หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมี

การเปล่ียนแปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ 

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ทา่น หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง 

ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเติม ทา่นละ 

4,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ -โอมาน–ไคโร –โอมาน-กรุงเทพ ชั้นประหยดั โดยสายการบินโอมานแอร ์และ 

น ้าหนักกระเป๋าในการโหลดสมัภาระและเคร่ืองใชส้่วนตวั ท่านละ 1 ช้ิน น ้าหนักไมเ่กิน 23 กิโลกรมั 

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

3.ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 3 คืน 

4.ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

5.ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ + ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

6.ค่าวีซ่าประเทศอียิปต ์(วีซ่ากรุป๊) ใชเ้วลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วนั (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

7.ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทยมืออาชีพผูช้ านาญเสน้ทาง 

8.ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

        วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
พกัเดียวเพิ่ม 

26 ธ.ค.-02 ม.ค.62 56,999 บาท 56,999 บาท 55,999 บาท 11,500 บาท 



อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าภาษีมลูค่า 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

3. ค่าข่ีอูฐ, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมี่ฟาโรห ์11 พระองค ์ท่ีพิพิธภณัฑฯ์ และรายการอ่ืนท่ีไม่ไดร้ะบุไว ้

ในรายการ 

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม สัง่พิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบารแ์ละทีวี

ช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 21 USD)       

       พนักงานขบัรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 14 USD) 

     ค่าทิปค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ประมาณท่านละ 3 USD หรือ 100 บาท / ท่าน / วนั คิดเป็น 8 วนั 800บาท 

กรณีจองนอ้ยกวา่ 20 วนัก่อนการเดินทาง ตอ้งท าวีซ่าท่ีเมืองไทย โดยมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม 2000 บาท / ท่าน  

และตอ้งใช ้เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า รายละเอียดตามทา้ยโปรแกรมทวัร ์

 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 24 ชัว่โมง) พรอ้มส่งส  าเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  

หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 
 

 

 

 



กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่

สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสาย

การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  

 

***หมายเหต*ุ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน  ซ่ึงใน

กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยั

บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ท่านใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลูกคา้ตอ้งช าระค่ามัดจ  าที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถาน

ฑูตฯ เรียกเก็บ 

หมายเหตเุก่ียวกบัการขอนุมัตวีิซ่าประเทศอียปิตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศอียปิต ์ กรณีผูเ้ดินทางจองนอ้ยกว่า 20 วนั 

- หนงัสือเดินทาง 

   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรบัประทบัตราวีซ่า และตรา

ประทบั  เขา้ประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 4 หนา้เต็ม 

- รูปถ่าย 

   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพ้ืนหลงัสีขาว เท่าน้ัน ทางสถานฑตูไมร่บั

พิจารณารูปถ่ายท่ีเป็นรูปสต๊ิกเกอร ์หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั หรือรูปท่ีน ามา

ตดัต่อ 

- หลกัฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางแสดง

ความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไมต่อ้งใชต้วัจริง) 

  ***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา และประทบัตราบริษัทเป็นส าคญั ***** 

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการท างานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสงักดั มีขอ้ความระบุต าแหน่ง เงินเดือน 

รายได ้  วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีไดร้บัอนุมติัใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และจะตอ้งประทบัตราบริษัท

รบัรองเป็นส าคญั   

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่พรอ้มตราประทบัของ    

  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และส าเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา 

- หลกัฐานการเงิน 

  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน(ไมเ่อา STATEMENT) 

 

หมายเหตุเก่ียวกบัการขอนุมติัวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่งมอบ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไมส่มบรูณ ์ทางสถานฑตูฯ 

อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหมเ่อง หากตอ้งการยื่นวีซ่าอีกครั้ง) 

 *** ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่นดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพ่ิมเติมจากท่ี

ไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครั้ง ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดความไมส่ะดวกแก่ท่านได ้ 

*** อน่ึงระเบียบของสถานฑตูฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบติัของลกูคา้ในแต่ละราย หาก

ท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

2.ตวัอยา่งเอกสารในการยืน่วีซ่า อียิปต ์แบบON ARRIVAL  ในกรณี จองก่อนเดินทางมากกว่า 

21 วนั และส่งหนา้พาสปอรต์ใหก้บัทางบริษทัก่อนการเดินทาง 21 วนั  



 
   

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 
 

 

 

 

 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 
 


