
 
 

เจาะลกึอยีปิต ์10 วนั7 คนื โดย อยีปิตแ์อร ์
16 – 25 พฤศจกิายน 2560 

 

ขอเชญิทา่นทอ่งเทยีว อยีปิต ์ยอ้นรอยอดตี ตามหาอารยธรรมโบราณยคุแรกๆ ของ
มนุษย ์คน้หาดนิแดนแหง่ตํานานอนัลลีบัของ ฟาโรห ์ชม มหาปีรามดิ1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์อง
โลกซงึมปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานถงึ 7,000 ปี 




ชมเมอืง กซีา่ เป็นสถานทตีังของ มหาปีรามดิและสฟิงซ ์ซงึมชีอืเสยีงกอ้งโลก 

ชมเมอืง ไคโร ชม พพิธิภณัฑอ์ยีปิต ์ สถานทรีวบรวมรอ่งรอยอารยธรรมอยีปิต ์ ในยคุตา่งๆ และหอ้งแสดง  
สมบัตขิองฟาโรห ์รวมไปถงึมัมม ีชม สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ีซงึมอีายกุวา่ 800 ปี ตังตระหงา่นบนยอด
เขาใจกลางกรงุไคโร เยอืน ป้อมซทิาเดล ชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงอันงดงามท ี“ตลาดขา่นเอลคาลลี”ี 

 ชม เมอืงอเล็กซานเดรยี เมอืงแหง่ประวตัศิาสตรท์สีําคัญ ยอ้นยคุไปถงึสมัยพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราช
ของกรกี และเป็นเมอืงสําคัญในสมัยพระนางคลโีอพัตรา ปกครองประเทศอยีปิต ์



  คอมออมโบ ชมุชนทตีังอยูต่ดิรมิแมนํ่าไนล ์ชมวหิารของเทพเจา้สององคค์อื เทพโซเบค และ เทพเจา้ฮาโร
เอรสิ เทพเจา้แหง่การแพทย ์

ชม เมอืงเอ็ดฟ ูเขา้ชม วหิารเอ็ดฟู ซงึไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นวหิาร อยีปิตโ์บราณทยีังคงสภาพสมบรูณ์ทสีดุ 
เป็น วหิารทสีรา้งขนึเพอืบชูา เทพเจา้ฮอรสั มเีศยีรเป็นเหยยีว เป็นเทพเจา้แหง่ความดแีละฉลาดรอบรูม้อง
ไดไ้กลเหมอืนตาเหยยีว วหิารนมีขีนาดใหญแ่ละสวยงาม 

ชม เมอืงลกัซอร ์  เมอืงแหง่ประวตัศิาสตรท์รีุง่เรอืงเมอืกวา่ 5,000 ปีมาแลว้ ชม วหิารลกัซอร ์ วหิารทราย
เนอืละเอยีดขนาดใหญแ่ละ วหิารคารน์คั วหิารโบราณทใีหญท่สีดุแหง่หนงึของโลก เยอืน หบุผากษตัรยิ ์
ทพัีกสดุทา้ยของฟาโรห ์62 พระองค ์โดยเฉพาะ ฟาโรหห์นุม่ตตุนัคาเมน&วหิาร พระนางฮัคเซฟซทุ 

 

ชมเมอืงอสัวาน สถานทตีังเขอืนยักษ์และถอืวา่เป็นทพัีกผอ่นอันสวยงามมอีากาศดตีลอดปี ลอ่งเรอืชม 
ทวิทัศนข์อง แมน่าํไนล ์ซงึเป็นแมนํ่าทยีาวทสีดุในโลก &เยอืนเกาะ Elephant Tile 
 

 ชม เมอืงอาบซูมิเบล ซงึม ีมหาวหิารอาบซูมิเบล ซงึประกอบดว้ยวหิารใหญข่อง ฟาโรหร์ามเสสท ี2 
    และ วหิารของ เนเฟอรต์าร ี 
 

กําหนดการเดนิทาง (ยอ่) 

วนัแรก ไคโร – อนุสรณ์สถานฯ - โรงแรม–หมูม่หาพรีะมดิ – สฟิงซ ์– ชมการผลติกระดาษ  
ปาปิรสุ+รา้นนําหอม   (พักร.ร. Le Meridian Pyramids 5* = 2 คนื) 

วนัทสีอง ไคโร – อเล็กซานเดรยี – สสุานใตด้นิ – เสาหนิปอมเปย ์– QAIT BAY – ไคโร 

วนัทสีาม พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิยีปิต ์- ไคโร /ลุ๊กซอร ์(พัก ร.ร. Steigenberger 5*) 

วนัทสี ี ลักซอร ์– วหิารคารนัค – วหิารลักซอร ์+ นังรถมา้ชมเมอืง                             
(พักคา้งคนืบนเรอืสําราญ 5* ดลีักษณ์ รวม 4 คนื) 

วนัทหีา้ เมมนอน – วหิารฮัคเชฟซตุ– หบุผากษัตรยิ ์– อสีน่า  

วนัทหีก วหิารแหง่เอ็ดฟ ู– วหิารคอมออมโบ  

วนัทเีจ็ด วหิารอาบซูมิเบล – – เขอืนยักษ์ High Dam– วหิารแหง่ฟิเล–ลอ่งเรอืFelucca, อัสวาน  
วนัทแีปด อัสวาน/ไคโร– ชติาเดล– แกรนดม์อส– คอปตกิ ไคโร– ตลาดขา่น เอลคาลลี ี/กรงุเทพฯ 
 

กําหนดการเดนิทางอณุหภมูเิฉลยี ประมาณ 20 องศาเซลเซยีส 
 

วนัพฤหสัท ี16 พฤศจกิายน  2560 (1)       กรงุเทพฯ 
22.00 น. พรอ้มกันทสีนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 4เคานเ์ตอร ์Q  สายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) ประต ู8 

มเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวก 
 

วนัศกุรท์ ี17 พฤศจกิายน  2560 (2)          กรงุเทพฯ – ไคโร (9.10 ชม.) 
00.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์ เทยีวบนิท ีMS961 บนิตรงสูไ่คโร  (บนเครอืงบรกิาร

อาหารและเครอืงดมื) 
06.00 น. ถงึสนามบนิกรงุไคโร (เวลาทอ้งถนิทไีคโรชา้กวา่กรงุเทพฯ 5 ชวัโมง) ผา่นขนัตอนการตรวจคน

เขา้เมอืงและรับกระเป๋า นําทา่นเดนิทางเขา้ทพัีก  
ระหวา่งทางแวะชมสสุานทหารนรินาม ทสีรา้งขนึเพอืเป็นทพัีกชวักาลนานของทหารอยีปิตท์ี
เสยีชวีติในสงครามกับอสิราเอล และเป็นสสุานของอดตีประธานาธบิดอีัลวา ซาดัด ทเีสยีชวีติ
ดว้ยฝีมอืทหารองครั์กษ์ของเขาเองขณะทกํีาลังตรวจพลสวนสนาม   

09.00 น. ถงึโรงแรมเชญิรับประทานอาหารเชา้ จากนันเชญิทา่นพักผอ่น 
12.00 น. นําทา่นรับประทานอาหารกลางวนัทภีัตตาคารทอ้งถนิ 
บา่ย นําชม มหาปิระมดิ แหง่เมอืงกซีา่(Pyramids of Giza) หนงึ

ในเจ็ดสงิมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณทลีอืชอืของอยีปิต ์ ซงึ
ปัจจบุันนก็ียังไมม่ใีครใหคํ้าตอบทชีดัเจนไดว้า่สงิกอ่สรา้งอัน
ยงิใหญแ่หง่นใีครเป็นผูส้รา้ง  และกอ่สรา้งอยา่งไร  สนันษิฐานกัน
ไดแ้ตเ่พยีงวา่  น่าจะมอีาย ุประมาณ 3,500-4,000 ปีมาแลว้   



ชม สฟิงซ ์(Sphinx)ประตมิากรรมขนาดใหญ ่เกดิจากการแกะสลักเนนิหนิทรายขนาดใหญ ่ที
อยูด่า้นหนา้ทางเขา้ปิระมดิเครเฟร (Khafre) ขนึเป็นรูปกงึมนุษยก์งึสตัว ์ คอืมรีา่งกายเป็นสงิโต 
(ตัวผู)้ และมพีระพักตรเ์ป็นฟาโรห ์ ซงึชาวอยีปิตนั์บถอืเสมอืนหนงึเทพเจา้   
นําทา่นชม Valley Templeซงึเป็นวหิารทสีรา้งขนึประกอบพธิพีระศพของฟาโรห ์และเชอืกัน
วา่การทํามัมมเีป็นหนงึในพธิกีรรมนัน 

พเิศษฟร ี ใหท้า่นขอีฐูชมปิรามดิววิในมมุกวา้ง (กรณุาทปิคนจงูอฐูคนละ $1) 
 จากนันนําท่านชมการสาธติวธิทํีากระดาษปาปิรสุ(Papyrus 

Factory)กระดาษชนดิแรกของโลกซงึทําจากตน้กก (Kok) ใช ้
บันทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์ในสมัยโบราณ และ 
ชมโรงงานผลติหวันําหอม(Original Real Purfume Shop)
มใีหท้า่นเลอืกหากวา่ 100 กลนิ อาท ิกลนิ Aroma, Sandol 

Wood, 
เย็น รับประทานอาหารเย็นทภีัตตาคารจนี   

จากนันนําท่านกลับทพัีก 
พักท ี Le Meridian Pyramids Hotel ระดบั 5 ดาว พัก 2 คนื 
 

 
วนัเสารท์ ี18 พฤศจกิายน 2560 (3)          ไคโร – อเล็กซานเดรยี – ไคโร 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 
08.00 น. ออกเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงอเล็กซานเดรยี (Alexandria) เมอืงหลวงของประเทศอยีปิต์

ในช่วงทีถูกปกครองโดยชาวกรีก  ตังอยู่รมิฝังทะเลเมดเิตอร์เร
เนียน สรา้งโดย พระเจา้อเล็กซานเด
อร์มหาราช  ในช่วง ปี  332  ก่อน
ครสิตกาล เพอืใชเ้ป็นเมอืงท่าสําคัญ
ในการตดิตอ่กับเมอืงมาซโิดเนียเมอืง

เกดิของพระองค ์ และเป็นเมอืงทพีระนางคลโีอพัตราเคยประทับ
และสนิพระชนม ์ นําทา่นชมสถานทสีําคัญๆ ในเมอืง   
ชม Montaza Garden & Palaceทสีรา้งขนึในรัชสมัยของ
กษัตรยิฟ์ารุค เป็นสถานทรีวบรวมพันธุ ์ ไมต้า่ง นานาชนดิของทวปี
แอฟรกิาปัจจบุันใชเ้ป็นทรัีบรองแขกพเิศษของประเทศ  อกีตกึ เป็น
ทตีังของโรงแรม 6 ดาว 
ชม สุสานใตด้นิแห่งอเล็กซานเดรยี  (Catacombs ofKom 
Ash-shuqqafa) สรา้งขนึในชว่งครสิตศ์ตวรรษท ี2 เป็นสสุาน
ประกอบพธิศีพในยคุกรกี-โรมัน  

ชม Pompey’ s  Pillarโบราณสถาน
ทเีกา่แก ่และเป็นเสาหนิทสีงูทสีดุของ
เมอืงอเล็กซานเดรยีเป็นเสาหนิแกรนติ
สแีดงจากเมอืงอัสวาน สงู 30 เมตร หัว
เสาประดับดว้ยลวดลายคอรินเทรียน (ศิลปะกรีก) สรา้งถวาย

จักรพรรด ิDiocletian ในปี ค.ศ. 297 บริเวณเดียวกันมีรูป
แกะสลักสฟิงซ ์ 
3 ตัว และ Nilometersหลงเหลอือยู ่

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบซฟีู้ด ณ.ภัตตาคารอาหารทอ้งถนิ 
บา่ย นําทา่นไดถ้า่ยภาพกับป้อมปราการเกา่แก ่Fort of Qaitbayหนงึ

ในป้อมขนาดใหญร่มิทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน สรา้งเมอื คศ.1479 
เพอืป้องกันการรกุรานทางทะเลทราย ซงึในอดตีนันเป็นทตีังของ ประภาคารฟาโรส ถอืวา่เป็น
หนงึในสงิมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ ปัจจบุนัเหลอืเพยีงสว่นทเีป็นฐานและมกีารทะนุบํารงุตอ่



เตมิจากสลุตา่นเกยต์เบย ์จากนันชม หอสมดุแหง่อเล็กซานเด
รยี สถานทรีวบรวมหนังสอืตํารานานาชนดิ  ภายในตกแตง่อยา่ง
งดงามยงิ  ไดเ้วลาพอสมควรนําท่านเดนิทางกลับไคโร 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ณ. ภัตตาคารอาหารจนี 
 นําเขา้ทพัีกโรงแรม Le Meridian Pyramids 
 

วนัอาทติยท์ ี19 พฤศจกิายน 2560 (4) ไคโร / ลกัซอร ์(1.10 ชม.) 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม 
09.00 น. นําท่านชม  พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตอิยีปิต ์ ซงึเก็บสะสมโบราณวัตถุลําคา่มากมาย  อาท ิ 

เตียงชําแหละศพในการทํามัมมี  ตู ้
ทําดว้ยหินอ่อนสําหรับเก็บอวัยวะ
ภายในในการทํามัมม ี และทสีําคัญก็
คือ ขุมทรัพย์มหาศาลทีคน้พบใน
หลุมฝังศพของ “ตุตันคาเมน” อัน
ประมาณคา่มไิด ้ ไมว่า่จะเป็นโลงศพ
ทองคําแท ้ หนา้กากทองคํา ฯลฯ เพยีงแคน่ก็ีคุม้คา่แลว้   

 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีัตตาคารอาหารไทย  
 สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางไปสนามบนิ 
16.40 น. ออกเดนิทางโดยเทยีวบนิท ีMS 359สูเ่มอืงลกัซอร ์(Luxor)เป็นเมอืงทไีดช้อืวา่ “ฮาเร็มแหง่

ทักษิณ”  อยู่ทางตอนใตข้องนครธีบสโ์บราณ (Thebes) มีโรงแรมและรา้นขายของทีระลกึ
สําหรับตอ้นรับนักท่องเทียวทีแห่กันเขา้มาชมสถานที
ต่างๆ ทอียู่โดยรอบเมอืง  มวีหิารเทพอามุน-รา (Amun-
Ra) ผูเ้ป็นใหญ่กว่าเทพทังปวงตระหง่านเหมือนเทพ
พมิานบนสรวงสวรรค ์ อยูบ่นฝังขวาของแมนํ่าไนล ์  

17.50 น. ถงึลักซอร ์ นําทา่นเขา้ทพัีก  
19.00 น. รับประทานอาหารคํา ในโรงแรมทพัีก   
ทพัีก โรงแรม Steigenberger , Luxorระดบั 5 ดาว 
 

วนัจนัทรท์ ี20 พฤศจกิายน  2560 (5)       ลกัซอร ์- ลอ่งเรอืสาํราญ 
08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม แลว้เช็คเอา้ท ์
เชา้ นําท่านชมเมอืงลกัซอร ์ ชม วหิารแหง่ลกัซอร(์Temple of Luxor) ทอีเมนโนฟิสท ี3 

โปรดใหส้รา้งขนึใหมใ่หเ้ป็นวหิารหนิทรายเนอืละเอยีดทใีหญโ่ต
และสงูกวา่เดมิ  บนพนืทลีาดดว้ยแผน่เงนิและเครอืงหอม  ตอ่มา 
รามเซสท ี2 โปรดใหส้รา้งอทุยานหนา้วหิารอลังการดว้ยรปู
ประตมิากรรมททํีาดว้ยหนิแกรนติ 
ชม วหิารแหง่คารน์คั(Karnak Temple) 
ซงึอยูใ่นเขตของธบีสบ์นฝังขวาของแมนํ่าไนล ์ เป็นวหิารที
ประกอบดว้ยอาคารตา่งๆ มากมายใหญโ่ตทสีดุของอยีปิต ์ ซงึ
ไดรั้บการปฏสิงัขรณต์อ่เตมิจากฟาโรหห์ลายราชวงศ ์ตังแตย่คุ
อาณาจักรกลางจนถงึสมัยโรมันครอง 
นําทา่นลงเรอืสําราญ “ ระดบั Super Deluxe Cruise ”   

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรอืสําราญ 
บา่ย นําทา่นนงัรถมา้ชมบรรยากาศรอบๆ เมอืงลกัซอรเ์ป็นเมอืง

เกา่ของอยีปิหรอือกีชอืคอื นครธปี นครทเีก็บซอ่นความลลีับ แหง่
ทรัพยส์มบตัขิองเหลา่กษัตรยิฟ์ารโ์ร ผูย้งิใหญแ่หง่ดนิแดนอยีปิต์
โบราณเป็นเมอืงทเีต็มไปดว้ยโบราณสถาน มปีระวัตมิากวา่ 
3,000 ปี  



19.30 น. รับประทานอาหารคํา  คา้งคนืบนเรอื 
 

วนัองัคารท ี21 พฤศจกิายน  2560
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้บนเรอื
08.00 น. นําทา่นเดนิทางขา้มไปเขตเวสแบง้ 

ชม ประต ิมากรรมมหึมาแห่งเมมนอน
Memnon)   อั น เ ป็ น พ ร ะ บ ร ม รู ป ข อ ง อ เ ม น โ น ฟิ ส ที  
(Amenophis III) ประมาณ 
ประตมิากรรมสลักทใีหญท่สีดุ  หนงึในสองของอยีปิต ์ ทมีขีนาด
ใหญอ่กีแหง่หนงึ 
ชม หุบผากษตัรยิ ์(V
เขาทสีงูทสีดุของเทอืกเขาตะวันตกในธบีส ์ 
ในเรอืงความกลมกลนืของจักรวาลทสีันสะเทอืนแต่ไม่เคลอืนไหว  ณ สถานทแีห่งนีเองทเีป็น
สุสานของฟาโรหห์ลายพระองค์และพระญาตวิงศ ์ ภาษาอารบคิเรียกว่า 
(The Gateof the Kings
ซสิท ี1 จนถงึรามเซสท ี
ชมวหิารฮคัเชฟซุต(
ออกแบบโดยสถาปนกิ ชอื 
ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต รูจั้กในนาม 
“ราชนิีหนวด” ฟาโรหห์ญงิองค์เดยีวในประวัตศิาสตร์อียปิต์ ที
รุง่เรอืงมากในสมัยของพระองค์

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บา่ย เรือล่องสู่เมืองเอ็ดฟู  โดยผ่าน 

เกษตรกรรมสมัยอาณาจักรใหม่  
เทพเจา้หัวแพะผูส้รา้งชวีติ  และนางสนม 
และอกีองคห์นงึเป็นเทพหัวสงิห์
สู ่เมอืงเอ็ดฟ ู(Edfu)
บนฝังซา้ยแมนํ่าไนลใ์นอยีปิตต์อนบน  
กม.  เพลดิเพลนิกับทวิทัศนส์องฟากฝัง

16.00 น. เชญิดมืนําชา  บนดาดฟ้าเรอื
19.00 น. รับประทานอาหารคํา  คา้งคนืบนเรอื 
 

วนัพธุท ี22 พฤศจกิายน  2560 (7
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้บนเรอืสําราญ
เชา้ นําท่านขนึฝัง  นังรถมา้ชม 

และฉากประเพณีความเป็นอยู่  ซงึถือกันว่าเป็นประวัตศิาสตร์
อารยธรรมของอยีปิตทั์งประเทศทเีดยีว  
เจา้ฮอรัส (Horus) ซงึพุ่งฉมวกปราบเซธ ์
เวลาพอสมควรเดนิทางกลับเรอืเพอืเดนิทางตอ่ไปยัง 
โบ (KomOmbo) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั
บา่ย ชม วหิารคอม ออมโบ

เหนืออัสวานขนึไปประมาณ 
ซงึชนืชมกันวา่น่ารักทสีดุในอยีปิต ์ สมควรแก่เวลา
เรอืเพอืเดนิทางตอ่ไปยัง

16.00 น. เพลดิเพลนิกับนํา บนดาดฟ้าเรอื
19.00 น. รับประทานอาหารคํา   คา้งคนืบนเรอื 
 

รับประทานอาหารคํา  คา้งคนืบนเรอื M/S FarahNile Cruise 

2560 (6)       ลกัซอร ์- เอสนา่ - เอ็ดฟ ู
รับประทานอาหารเชา้บนเรอื 
นําทา่นเดนิทางขา้มไปเขตเวสแบง้ (West Bank)  

ประต ิมากรรมมหึมาแห่งเมมนอน(Colossi of 
อั น เ ป็ น พ ร ะ บ ร ม รู ป ข อ ง อ เ ม น โ น ฟิ ส ที  3 

ประมาณ 3,398 - 3,362 ปีมาแลว้  เป็น
ประตมิากรรมสลักทใีหญท่สีดุ  หนงึในสองของอยีปิต ์ ทมีขีนาด

Valley of the Kings) หบุผาแห่งกษัตรยินั์นตังอยู่ทางเหนือเลยยอด
เขาทสีงูทสีดุของเทอืกเขาตะวันตกในธบีส ์ เป็นทรีาบสงูหนิปนูซงึไดรั้บมโนคตขิองชาวอยีปิต์
ในเรอืงความกลมกลนืของจักรวาลทสีันสะเทอืนแต่ไม่เคลอืนไหว  ณ สถานทแีห่งนีเองทเีป็น
สุสานของฟาโรหห์ลายพระองค์และพระญาตวิงศ ์ ภาษาอารบคิเรียกว่า 

ings)  เป็นทปีระดษิฐานพระศพของฟาโรหส์มัยอาณาจักรใหม ่ ตังแตท่สุโม
จนถงึรามเซสท ี11 เมอื 3,000 กวา่ปีมาแลว้  

(Temple of Queen Hatshepsut)
ออกแบบโดยสถาปนกิ ชอื “เซเนมทุ” กวา่ 3,500 ปีมาแลว้เป็นที
ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต รูจั้กในนาม 

ฟาโรหห์ญงิองค์เดยีวในประวัตศิาสตร์อียปิต์ ที
รุง่เรอืงมากในสมัยของพระองค ์
รับประทานอาหารกลางวันในเรอื 
เรือล่องสู่เมืองเอ็ดฟู  โดยผ่าน เมอืงเอสน่า (Esna)เอสน่าในสมัยฟาโรห์เป็นศูนย์กลาง
เกษตรกรรมสมัยอาณาจักรใหม่  และมเีทพประจําเมอืงหลายองคไ์ม่วา่จะเป็นคนุม 
เทพเจา้หัวแพะผูส้รา้งชวีติ  และนางสนม 2 องคซ์งึนับถือกันว่าเป็นเทพีของชนบทองคห์นึง  
และอกีองคห์นงึเป็นเทพหัวสงิหพ์รอ้มผา่นชมวหิารเอสนา่ Esna Temple

) เป็นเมอืงสําคัญอกีแหง่หนงึในสมัยโบราณ
ายแมนํ่าไนลใ์นอยีปิตต์อนบน  อยูใ่ตล้ักซอรป์ระมาณ 100 

เพลดิเพลนิกับทวิทัศนส์องฟากฝัง 
เชญิดมืนําชา  บนดาดฟ้าเรอื 
รับประทานอาหารคํา  คา้งคนืบนเรอื M/S Farah 

7) เอ็ดฟ ู- คอม ออมโบ – อสัวาน 
รับประทานอาหารเชา้บนเรอืสําราญ 
นําท่านขนึฝัง  นังรถมา้ชม วหิารเอ็ดฟ(ูTemple of Horus of Edfu
และฉากประเพณีความเป็นอยู่  ซงึถือกันว่าเป็นประวัตศิาสตร์
อารยธรรมของอยีปิตทั์งประเทศทเีดยีว  และชมการตอ่สูข้องเทพ

ซงึพุ่งฉมวกปราบเซธ ์(Seth) คอืใตฝุ้่ น  ได ้
เวลาพอสมควรเดนิทางกลับเรอืเพอืเดนิทางตอ่ไปยัง คอม ออม

รับประทานอาหารกลางวนั 
วหิารคอม ออมโบ(The Temple of KomOmbo) ซงึอยู่

เหนืออัสวานขนึไปประมาณ 50 กโิลเมตร  เป็นศลิปะกรกี-โรมัน 
ซงึชนืชมกันวา่น่ารักทสีดุในอยีปิต ์ สมควรแก่เวลาเดนิทางกลับ
เรอืเพอืเดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงอสัวาน 
เพลดิเพลนิกับนํา บนดาดฟ้าเรอื 
รับประทานอาหารคํา   คา้งคนืบนเรอื M/S Farah 

หบุผาแห่งกษัตรยินั์นตังอยู่ทางเหนือเลยยอด
เป็นทรีาบสงูหนิปนูซงึไดรั้บมโนคตขิองชาวอยีปิต์

ในเรอืงความกลมกลนืของจักรวาลทสีันสะเทอืนแต่ไม่เคลอืนไหว  ณ สถานทแีห่งนีเองทเีป็น
สุสานของฟาโรหห์ลายพระองค์และพระญาตวิงศ ์ ภาษาอารบคิเรียกว่า “ทวารแห่งกษัตรยิ”์ 

ะศพของฟาโรหส์มัยอาณาจักรใหม ่ ตังแตท่สุโม

เอสน่าในสมัยฟาโรห์เป็นศูนย์กลาง
และมเีทพประจําเมอืงหลายองคไ์ม่วา่จะเป็นคนุม (KHNUM) 

องคซ์งึนับถือกันว่าเป็นเทพีของชนบทองคห์นึง  
sna Templeหลังจากนันลอ่งเรอื

orus of Edfu)ศกึษาสถาปัตยกรรม



วนัพฤหสับดที ี23 พฤศจกิายน  2560 (8)        อสัวาน / อบซูมิเบล / อสัวาน 
รับประทานอาหารเชา้ 
06.55 น. ออกเดนิทางโดยเทยีวบนิท ีMS407 สู ่เมอืงอาบ ูซมิเบล (Abu Simbel) 
07.40 นําทา่นชมวหิารอบซูมิเบล (Temple of Ramses II Abu 

Simbel) เป็นวหิารทสีรา้งเฉลมิฉลองชยัชนะของฟาโรห ์
Ramesses II ใน Battle of Kadesh และเพอืบชูาเทพเจา้ทัง 3 
คอื Ptah, Amun-Ra และ Ra-horakhteเป็นมหาวหิารของอยีปิต์
โบราณอันประกอบขนึจากหนิขนาดใหญส่องกอ้น มลีักษณะเป็น
รปูปันองคฟ์าโรหทั์งส ีสว่นองคท์สีองถลม่ลงเนอืงจาก
แผน่ดนิไหว และเป็นโบราณสถานหนงึในมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก  
จากนันนําท่านชม Temple of Nefertari (Temple of Hathor)เป็นราชนิขีองฟาโรห ์
Ramses II เชอืวา่เป็นทรัีกยงิของฟาโรหอ์งคน์ ีเพราะมกีารสรา้งวหิารไวเ้คยีงขา้งกัน รปูสลัก
หนา้วหิารก็สรา้งใหส้งูพอๆ กับรปูสลักของ Ramses II และสสุานของ Nefertariใน Valley of 
the Queens ก็มขีนาดใหญม่ากและสวยงามมากเชน่กัน 

10.40 น. เดนิทางโดยเทยีวบนิท ีMS410กลับ เมอืงอสัวาน 
11.25 น. ถงึอัสวาน  นําท่านกลับเรอื  ระหวา่งทางชม เขอืนยกัษ(์High  

Dam) ทเีปลยีนวถิชีวีติชาวอยีปิตโ์ดยสนิเชงิ  สรา้งขนึขวางกัน
แมนํ่าไนลทั์งสายใหก้ลายเป็นอา่งเก็บนําขนาดยักษ์ ใชผ้ลติ
ไฟฟ้าจากพลังนํา โดยสามารถผลติกระแสไฟฟ้าไดห้มนืลา้น
กโิลวตัตต์อ่ปี 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรอืสําราญ 
บา่ย จากนันลงเรอืยนตช์ม วหิารแหง่พเิลย(์Temple of Philae)สรา้งในสมัยราชวงศส์ดุทา้ยของ

อยีปิตโ์บราณประมาณ 2,000 กวา่ปีมาแลว้  ชม แหลง่ตดั
หนิแกรนติโบราณ ทนํีาหนิจากทนีไีปสรา้งโอเบลสิค ์(Obelisk)  
และชม เสาหนิโบราณ ทยีังตัดไมเ่สร็จคา้งคานานนับพันๆ ปี  
เสาหนิเหลา่นปีกตจิะสรา้งเป็นคู ่  แตท่สีรา้งตน้เดยีวก็ม ี  ตาม
ประเพณีทเีชอืถอืสรุยิะ  โอเบลสิคส์ว่นมากตัดมาจากหนิแกรนติสี
แดงทอีัสวาน  ปัจจบุันนไีมใ่ครรู่ก้ันดนัีกวา่ “การตัด  การขนสง่ 
และการตังขนึใหต้รงนัน  ชา่งโบราณทําไดอ้ยา่งไร ?” เพราะแตล่ะตน้ก็หนักหลายรอ้ยตัน  ตน้ที
ใหญท่สีดุทยีังตดัไมเ่สร็จก็อยูท่อีัสวานนเีอง  มนํีาหนักหลายรอ้ยตันทเีดยีว  กระนันก็ตามก็ยังมี
มอืดขีนยา้ยไปตา่งประเทศแตโ่บราณกาลแลว้  เรมิตังแตอ่ัชเชอร ์บานปิาล (AshurBanipal) ขน 
2 ตน้ไปนนิเนเวห ์  (Nineveh) จักรพรรดโิรมันขนไปโรมและกรงุคอนสแตนตโินเปิล  และสมัย
หลังๆ  ก็ขนกันไปยโุรปและอเมรกิากวา่ 50 ตน้เหลอืใหค้นอยีปิตไ์ดช้นืชมกันไมก่ตีน้  

 

 นําท่าน ลอ่งเรอืใบสไตลอ์ยีปิตแ์ท ้ทแีลน่โดยใชแ้รงลมเพยีงอยา่งเดยีว  ขอยําอกีครังวา่  ไม่
ตอ้งหว่งในเรอืงความปลอดภัยแมแ้ตน่อ้ยเพราะปลอดภัย 
100%  ชมทวิทัศนท์สีวยงามสองฟากฝังแมนํ่าไนล ์ ทา่นจะ
ไดเ้ห็นเกาะคชิเนอร(์Kitccchner  Island)และ มอสโซ
เลยีม(Mausoleum) ของ “อัคฮาขา่น” (Aagha Khan) บน
เนนิเขาทสีามารถมองลงมาเห็นทวิทัศนทั์งหมดของแมนํ่าไนล์
เบอืงลา่ง  ผา่นชม โรงแรมคาตาแร็ค (Cataract) สถานที
ถา่ยทําภาพยนตรเ์รอืง  “Death on the Nile”  ประพันธโ์ดยอากาธา ครสิต ี(Agatha Christie) 
นักประพันธช์ดุนักสบืปัวโรตท์มีชีอืเสยีง  เธอชนืชมโบราณคดเีป็นชวีติจติใจ  สามเีป็นนัก
โบราณคดอีังกฤษ  และเป็นอาจารยส์อนโบราณคดมีหาวทิยาลัยลอนดอน 

16.00 น. เชญิดมืชา  บนดาดฟ้าเรอื  พรอ้มชมภาพพระอาทติยต์กทแีสนจะโรแมนตกิ 
19.00 น. รับประทานอาหารคํา   คา้งคนืบนเรอื M/S Farah 
 
 



วนัศกุรท์ ี 24  พฤศจกิายน  2560 (9)       อบซูมิเบล / ไคโร / กรงุเทพ 
05.00 น. รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมแลว้เช็คเอา้ท ์(กรณุาทปิพนักงานในเรอืรวม US$ 20/ทา่น) 
07.40 น. โดย MS 095นําทา่นเดนิทางกลับกรงุไคโร (สมัภาระเช็คทรไูปกรงุเทพฯ) 
09.10 น. ถงึกรงุไคโร  นําทานนําชม Citadelเมอืงเกา่ชม ป้อมปราการ สรา้งในปีค.ศ. 1176 สมัยสลุตา่น

ซาลาอัดดนิ เพอืเป็นป้อมปราการป้องกันการรกุรานของ ศัตร ูสมัยสงครามครเูสด   ปัจจบุันใช ้
เป็นททํีาการราชการอยูบ่นเนนิเขากลางกรงุไคโร สามารถมองเห็นทวิทัศนข์องกรงุไคโรไดฃ้
ไกลถงึปิรามดิทกีเีซห่ ์  
ชม สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดั อาล(ีMohammad Al)สเุหรา่ทใีหญแ่ละสงูทสีดุในกรงุไคโร สรา้ง
ในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสญัลักษณ์ของกรงุไคโร  
ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื ตัวสเุหรา่ และ สว่นของสนาม  บรเิวณ
ตรงกลางนําพ ุออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรกี มโีดมขนาดเล็ก
รองรับอกี 4 มมุ ตัวอาคารสรา้งดว้ยหนิ Albasterตกแตง่ดว้ยโคม
ไฟระยา้งดงามตามแบบศลิปะอสิลามหนา้สเุหรา่มหีอนาฬกิาที
พระเจา้หลยุสฟิ์ลปิป์แหง่ฝรังเศสมอบใหรั้ฐบาลอยีปิตเ์ป็น
ของขวญัแลกกับเสาโอเบลสิกท์ตีังอยูท่ ีPlace de la Concorde กรงุปารสี 

 ชมโบสถเ์ซน้ทเ์ซอรเ์จยีส  (Church of Saint Sergius) -
โบสถค์รสิตข์องชาวมสุลมิ อยูใ่จกลางเมอืงไคโรเกา่ เป็นโบสถท์ี
เกา่แกท่สีดุในกําแพงเสาหนิดังเดมิตังแต่ศตวรรษท ี3-4 (อยูตํ่า
จากพนืปัจจบุันลงไป 3 ชนั) เป็นทหีลบภัย  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันทภีัตตาคารทอ้งถนิ 
บา่ย สมัผัสวถิชีวีติของชาวพนืเมอืงทตีลาด แกรนด ์บาซาร ์ 

(Khan ElKhanlili Bazaar)หลากหลายดว้ยรา้นคา้ 
เครอืงเทศ, เครอืงเงนิ, รา้นทอง, เสอืผา้ ฯลฯ ชมรา้น
กาแฟอายรุว่ม 200 ปี ฟิชาว ีคอฟฟีเฮาส ์อันเป็นทชีนื
ชอบของนักทอ่งเทยีว 

19.00 น. รับประทานอาหารคํา ทภีัตตาคารอาหารไทย   
จากนันนําท่านเดนิทางปสนามบนิ 

23.15 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์เทยีวบนิท ีMS960 (8.50 ชม.) 
 

วนัเสารท์ ี 25  พฤศจกิายน 2560 (10)        กรงุเทพ 
12.40 น. ถงึกรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ โดยสวสัดภิาพ  และความประทับใจ 
 
 

*************Always at your services***************** 
 
 

อตัราคา่บรกิาร จํานวนผูเ้ดนิทาง 20 ทา่น 
 ผูใ้หญท่า่นละ 69,000.- บาท  (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)  
 เด็กอายตํุากวา่ 12 ปีทา่นละ 65,000.- บาท(พกัรวมกับผูใ้หญ ่2 ท่าน) 
 พักเดยีวเพมิทา่นละ 12,000.- บาท 
 

หมายเหต ุ  มตีวัเอง(BKK/CAI/BKK)ลดได ้13,500.- บาท 
 

เดนิทางโดยชนัธุรกจิ  เพมิทา่นละ 50,000.-บาท(ทนีงัจํากดั) 
(ตลอดการเดนิทาง) 
 
 
 
 



อตัรานรีวม คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลับ และภาษีนํามนั สายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) 
MS.: BKK/CAI/LXR—ASW/ABS/ASW/CI/BKK ชนัทศันาจร 

 คา่ทพีักในโรงแรมและเรอืสําราญระดับ Super Deluxe Cruiseรวม7 คนื 
 คา่อาหารชนัดทีกุมอืตามทรีะบไุวใ้นรายการ 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวในอยีปิตต์ลอดการเดนิทาง 
 คา่บตัรผา่นประตเูขา้ชมสถานทตีา่ง ๆ ทรีะบใุนโปรแกรม 
 คา่วซีา่เขา้ประเทศอยีปิต ์(ในกรณทีถีอืพาสปอรต์ไทย) 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงนิ 1,000,000 บาท  (หนงึลา้นบาทถว้น) ตามเงอืนไขของกรมธรรม ์
 คา่มคัคเุทศกจ์ากไทย 
 

อตัรานไีมร่วม คา่หนังสอืเดนิทาง  
 คา่อาหารและเครอืงดมืนอกเหนอืจากทรีะบ ุ 
 คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดีเสอืผา้  
 คา่นําหนักกระเป๋าเกนิจากทสีายการบนิกําหนดทา่นละ 20 กโิลกรัม  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอนื ๆ  
 คา่ภาษีมลูคา่เพมิ  และภาษีหัก ณ ทจีา่ย 
 

หมายเหต ุ ***ในกรณีทเีกดิการลา่ชา้ หรอื ยกเลกิเทยีวบนิตามโปรแกรม จนทําใหโ้ปรแกรมการ
ทอ่งเทยีวตอ้งเสยีหายไป หรอื ขาดหายไปบางสว่น  เป็นสงิทอียูน่อกเหนอืการจดัการของบรษิทั
ฯ  บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบตอ่การเสยีหายดงักลา่วได*้** 

 

เอกสารทใีชใ้นการขอวซีา่อยีปิต ์ (ใชเ้วลาทําการประมาณ 21 วัน ไมนั่บวันหยดุราชการ) 
 1. หนังสอืเดนิทาง มอีายเุหลอืใชง้านเกนิ 6 เดอืนนับจากวนัเดนิทาง  
 2. รปูถา่ยสพีนืหลงัขาว  หนา้ตรง ขนาด 4.5 ซม.x 3.5 ซม. จํานวน 2 รปู  
  3.  หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคารตวัจรงิ (ภาษาองักฤษ) พรอ้มประทบัตราธนาคาร 
 4.  จดหมายรบัรองการทํางาน (เป็นภาษาองักฤษ) พรอ้มประทบัตราของหนว่ยงาน 
 - ในกรณีทเีป็นเจา้ของกจิการ  ใชห้นังสอืรับรองของบรษัิทฯ ทมีชีอืผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ  และ ตอ้งแปล

เป็นภาษาองักฤษ จากศนูยก์ารแปลฯ 
 - ถา้หากเป็นเด็กนักเรยีนขอหนังสอืรับรองวา่เป็นนักเรยีนจากโรงเรยีน พรอ้มประทับตราโรงเรยีน  

(ภาษาองักฤษ) 
 5.  สําเนาทะเบยีนบา้น 
 6.  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน + เบอรโ์ทรศัพท ์
 7.  คูส่มรส  ตอ้งแนบทะเบยีนสมรสทผีา่นการแปลเป็นภาษาองักฤษเรยีบรอ้ยแลว้ 
 8.  ทอียูปั่จจบุนั (เขยีนใสก่ระดาษ) โดยละเอยีดชดัเจน  พรอ้มเบอรโ์ทรศัพทท์สีามารถตดิตอ่ได ้ 
 

เงอืนไขการจอง 
1. มัดจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวันทจีอง 
2. คา่เดนิทางสว่นทเีหลอื  ชําระกอ่น วนัท ี14 ตลุาคม  2560 

กรณุาโอนเขา้บญัชดีงัน ี ชอืบัญชนีางมาล ี สวุฒัโนดม 

 ธนาคาร  กสกิรไทย  สาขาโลตสั พระราม 4 ออมทรัพย ์เลขท ี 071-2-34168-0 
หรอื 
 ธนาคารกรงุไทย สาขา ทองหลอ่ ออมทรัพย ์เลขท ี 187-0-07254-5 
 

เมอืโอนเรยีบรอ้ยแลว้ กรณุาสง่ใบโอนเงนิ พรอ้มทงัเขยีนชอืผูโ้อน + เบอรต์ดิตอ่ + และวนัที
ออกเดนิทาง และหนา้พาสปอรต์ มาท ีบรษิทั อารค์ ม ีเพอืเป็นหลกัฐานตอ่ไป 

 


