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AMAZING JORDAN & EGYPT  
ทวัรจ์อรแ์ดน-อยีปิต ์14วนั 11คนื    
โดยสายการบนิ Turkish airlines 

 

บนิรอบเดยีวเทีย่ว 2 ประเทศ ไมต่อ้งบนิซ า้ไปมา ดว้ยสายการบนิ 5 ดาว เวลาสวย 
โปรแกรมจดัอยา่งลงตวัไมเ่หนือ่ยรวบรวมทกุไฮไลท ์

จอรแ์ดน  
ชมความยิง่ใหญข่อง 1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลกเมอืงเพตรา พกัผอ่นพอกโคลน 
เดดซ-ี เมาทเ์นโบ - มาดาบา  –  ปราสาทโชบคั- ป้อมปราการแหง่กรงุอมัมาน 

อยีปิต ์ 
ตามรอยอารยธรรมโบราณดนิแดนไอยคปุต ์หนึง่ในอารยธรรมทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก 

  ไคโร -พรีะมดิกซีา - อเล็กซานเดรยี- ลอ่งเรอืส าราญแมน่ า้ไนล-์ 
ASWAN- อาบซูมิเบล-LUXOR  

 

 

ราคาเร ิม่ตน้ 139,995.- 
เดนิทาง ก.ย- ธ.ค 65 
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**เดนิทางเขา้ประเทศจอรแ์ดนและอยีปิตไ์มต่อ้งใชP้CR ใชว้คัซนีพาสปอรต์ค์รบ 2 เข็มทกุยีห่อ้ ** 
 
วนัแรก   ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ 

19.00 น. พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Turkishairlines อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศสนามบนิสวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
และเอกสารการเดนิทางท าผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

23.00 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุอสิตนับลู ประเทศตรุกีเทีย่วบนิที ่TK69 
 
วนัทีส่อง   กรงุเทพฯ – อมัมาน - มาดาบา - ทะเลเดดซ ี

 
05.15 น ถงึสนามบนิอสิตนับลู  
06.55 น ออกเดนิทางสูอ่อกเดนิทางสูก่รงุอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน เทีย่วบนิที ่TK820 
09.10 น.  ถงึทา่อากาศยาน QUEEN ALIA ประเทศจอรแ์ดน น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและ

รับสมัภาระเรยีบรอ้ย  
น าทกุทา่นสูเ่มอืงมาดาบาหรอืเมอืงแหง่โมเสกเป็นเมอืงในดนิแดนศักดิส์ทิธิเ์ยรูซาเล็ม (The Holy Land)  วา่กันวา่ทีน่ี่มี
งานศลิปะโมเสกที่สวยงามมากชมดนิแดนศักดิส์ทิธิเ์มาทเ์นโบที่ตัง้อยู่บนยอดเขาซึง่เป็นสถานที่ที่โมเสสเสยีชวีติ 
ปัจจุบันยังมหีลมุพระศพสถติอยู ่ณ ทีแ่ห่งน้ี ชมโบสถอ์นุสรณ์โมเสส (The Moses Memorial Church) ถูกสรา้งขึน้
เพือ่เป็นทีร่ะลกึถงึโมเสส สถานทีแ่หง่น้ีสนันษิฐานวา่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 300-400 ในยคุไบแซนไทน ์ตอนตน้ครสิตศ์ักราช 
ใหท้กุทา่นไดช้มววิทวิทัศนแ์ละเก็บภาพประทับใจทีจ่ะมองเห็นทัศนียภาพทัง้แม่น ้าจอรแ์ดน ทะเลเดดซ ีนครเจรโิค เมอืง
เบธเลแฮม และเมอืงเยรูซาเล็ม และชมโบสถก์รกีออรโ์ธดอกซแ์หง่เซนตจ์อรจ์ บนพืน้โบสถม์แีผนทีท่ าดว้ยกระเบือ้ง
โมเสกสสีวยงามจ านวนกวา่ 2 ลา้นชิน้ ซึง่มคีวามส าคัญทางประวตัศิาสตรข์องโลก สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่6 หรอืราว ๆ 
ปี ค.ศ. 600 ในยคุไบแซนไทน ์แผนทีน้ี่แสดงใหเ้ห็นพืน้ทีด่นิแดนศักดิส์ทิธิต์า่ง ๆ ในอดตี 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
น าทุกท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) 
ทะเลสาบเดดซีเป็นทะเลสาบน ้าเค็มขนาดใหญ่ที่
ตั ้งอยู่ใน ในระหว่างเขตแดนของจอร์แดนและ
อสิราเอลทะเลทีถู่กบันทกึลงในหนังสอืกนิเนสสว์่า 
เป็นจุดทีต่ ่าทีส่ดุในโลก ต ่ากวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 400 
เมตร และมีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20 
เปอร์เซ็นตข์องน ้าทะเลทั่วไป ท าใหไ้ม่มีส ิง่มีชวีติ
อาศัยอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแห่ง น้ี  และดว้ยความ
หนาแน่นของน ้ าในทะเลสาบเดดซีน้ีเองที่เป็น
เหตุผลว่ าท าไมเราถึงสามารถลอยตั วอยู่ ใน
ทะเลสาบดังกล่าวได ้ทะเลสาบแห่งน้ียังขึน้ชือ่ใน
เรือ่งการรักษาโรคและการบ ารุงรักษาผวิพรรณน ้าใน
ทะเลเดดซเีป็นแหล่งรวมของแร่ธาตุต่าง ๆ เพราะ
การทีไ่ม่มพีื้นทีเ่ชือ่ต่อกับแม่น ้าสายอืน่ใหไ้หลออก
ไดท้ าใหแ้ร่ธาตุต่าง ๆมารวมกันอยู่ในทะเลสาบแห่งน้ีเป็นจ านวนมากและท าใหห้ลายคนเชือ่กันว่า ทุกสิง่ทุกอย่างทีเ่กดิ
จากทะเลสาบเดดซ ีอุดมไปดว้ยแร่ธาตทุีส่มบรูณ์และสามารถชว่ยเรือ่งสขุภาพได ้โดยเฉพาะเรือ่งผวิพรรณ ทัง้โคลนจาก
เดดซ ีเกลอืจากเดดซทีีม่คีวามเค็มมากกว่าเกลอืทีอ่ืน่หลายเท่าตัวหนักก็มักจะน ามาใชใ้นทางการประทนิผวิและรักษา
ผวิพรรณ  ทัง้น้ีสามารถชว่ยรักษาไดท้ัง้รังแค โรคผวิหนังรวมทัง้พษิทัง้แมลงกัดต่อย ชว่ยใหผ้วินุ่มขึน้ ดูแลว้คลา้ยกับวา่
สถานทีแ่ห่งน้ี กลายเป็นแหล่งรวมแร่ธาตุอสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นรมิหาดทะเลเดดซ ีลงเล่นน ้าทะเลพสิจูน์ว่าสามารถ
ลอยตัวในน ้าทะเลไดจ้รงิหรอืไม่ พอกโคลนทะเลเดดซเีพือ่บ ารุงผวิและผ่อนคลายกลา้มเน้ือ หรอืดืม่ด ่ากับการท าสปาท
รทีเมนตด์ว้ยผลดิภัณฑจ์ากทะเลเดดซ ีอสิระใหทุ้กท่านไดพั้กผ่อนหย่อนใจตามอัธยาศัย (การลงเล่นน ้าในทะเลนัน้มวีธิี
ขัน้ตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวังต่าง ๆ ควรฟังค าแนะน าจากมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร)์ **กรุณาเตรยีมเสือ้
ยดืกางเกงขาสัน้เพือ่ลงเลน่น ้า * 
เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ HOLIDAYINN DEAD SEA 4* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม   เพตรา - มหาวหิารศกัดิส์ทิธิ ์เอลคาซเนท ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเพตรา มหานครศลิาทรายสชีมพูทีแ่กะสลักขึน้จากภูเขาทัง้ลกู สถานทีแ่ห่งน้ีตัง้อยู่ระหว่างทะเล
เดดซ ีกับอ่าวอะกาบะ ซึง่ซ่อนตัวอยู่ภายใตอ้อ้มกอดของหุบเขาวาด ีมูซา ทีสู่งชันประดุจเป็นปราการอันยิง่ใหญ่ ถูกลมื
เลอืนไปจากความทรงจ าของผูค้นและสญูหายไปจากแผนทีน่านนับพันปี จนกระทัง้ในปี ค.ศ. 1812 เมือ่มนัีกส ารวจชาว
สวติเซอรแ์ลนด ์โยฮันน ์ลคุวกิ บวรก์ฮารท์ เดนิทางผา่นมาพบเห็นและออกมาเขยีนหนังสอื เลา่ขานถงึความสวยงามและ
ความมหัศจรรยข์องนครแหง่น้ี เพตราแหง่น้ีจงึเริม่ปรากฏแกส่ายตาชาวโลกอกีครัง้และในปี ค.ศ.1985 องคก์ารยเูนสโก้
ไดป้ระกาศใหเ้พตราเป็นเมอืงมรดกโลก โดยกลา่วอธบิายไวว้า่ "เป็นหนึง่ในสิง่ทีล่ า้คา่มากทีสุ่ดของมรดกทาง
วฒันธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ"  (one of the most precious cultural properties of man's cultural 
heritage) และยงัไดร้บัคดัเลอืกเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกอกีดว้ย 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 น าทา่นขีม่า้ (รวมคา่บรกิารและคา่ทปิใหแ้กเ่คนจงูมา้เรยีบรอ้ยแลว้ แตไ่มร่วมคา่ขีล่า, ขีอ่ฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ สน

ในกรณุาตดิตอ่ทีห่วัหนา้ทวัร ์และบรษิทัขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี หากทา่นใดสละสทิธิ์
ในการรวมกจิกรรมนี)้ใหท้า่นน่ังมา้ลัดเลาะไปตาม
พืน้หนิและทรายกวา่ 600 เมตร มุง่หนา้ไปในเสน้ทาง
มหัศจรรย์ที่ทางเขา้ออกของเมืองเพตรา พรอ้มชม
ทัศนียภาพรอบขา้งที่เป็นภูเขาทัง้สองฝ่ังที่มีรูปร่าง
หนา้ตาต่างกันออกไป จากนั้นเดินเทา้เขา้สู่เมือง
บริเวณซอกเขาเรียกว่าซคิ SIQ เป็นหุบเขาสูงกว่า 
250 ฟุต ที่เกดิจากการแยกตัวของเปลือกโลกและ
การกัดเซาะของนา้เมือ่หลายลา้นปีก่อนจนเกดิเป็น
ช่องทางเดินเล็ก ๆ ระหว่างหุบเขา ชมสีสันความ
สวยงามของหนิสตี่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากธรรมชาต ิและ
ยังมีภาพศิลปะแกะสลักจากภูเขา อาทิ รูปปั้น
แกะสลักต่าง ๆ เช่น รูปปั้นเทพเจา้ต่าง ๆ รูปกอง

คาราวานอูฐ, รูปชาวนาบาเทยีน, ท่อสง่ล าเลยีงน ้าเขา้สูเ่มอืง ฯลฯ เขา้เขตหนา้ผาสงูชัน้สองขา้งทางสูม่หานครแห่งศลิา
ทรายสีชมพู ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของมหาวหิารศกัดิส์ทิธิ ์เอล-คาซเนท ์(Al-Khazneh) ที่น่ีเคยใชเ้ป็น
สถานทีถ่า่ยท าภาพยนตร ์เรือ่งอนิเดยีน่า โจนส ์ภาค 3 ขมุทรัพยส์ดุขอบฟ้า และ หนังฟอรม์ยักษ์อยา่ง ทรานสฟ์อรม์เมอร ์
ภาค 2 สถานทีแ่ห่งน้ีถูกสันนษิฐานว่า สรา้งในราวศตวรรษที ่1-2 โดยผูป้กครองเมอืงในเวลานัน้ มหาวหิารถูกแกะสลัก
จากภูเขาสชีมพูทัง้ลูก อย่างกลมกลนืไดส้ัดสว่นและสวยงามน่าอัศจรรย ์เป็นอาคารสองชัน้ ชมโรงละครโรมนัโบราณ 
(Roman Theatre) ทีแ่กะสลักจากภูเขา โดยมแีนบราบของทีน่ั่งเท่ากันและมคีวามสมดุลไดอ้ย่างน่าทึง่ สันนษิฐานวา่
เดมิทสีรา้งโดยชาวนาบาเธยีน ต่อมาในสมัยทีโ่รมันเขา้มาปกครองไดส้รา้งต่อเตมิ มทีีน่ั่ง 32 แถว สามารถบรรจุคนได ้
ประมาณ 3,000 คน อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ 
เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรมทีพ่กั 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ P4 QUATRO 4*หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่ ี ่   ปราสาทครเูสดโชบคั-อมัมาน -ป้อมปราการแหง่กรงุอมัมาน-วหิารเฮอรค์วิลสิ 
 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
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น าท่านสู่ SHOUBAK ปราสาทครูเสดโชบคั หรือที่ รู จั้กกันในพวกนักรบครูเสดชื่อ มอนทรีลแห่งตะวันออก 
(MONTREAL) สรา้งขึน้โดยกษัตรบ์อลดว์นิที ่1 แห่งเยรูซาเลม ในปี ค.ศ. 1115 เพือ่ใชเ้ป็นป้อมปราการควบคมุเสน้ทาง
กองคาราวานทีจ่ะเดนิทางจากดามัสกัสไปอยิปิต ์ในอดตีเมอืงแห่งน้ีมชีาวครสิตอ์าศัยอยู่ ราว 6,000 คน และในปี ค.ศ. 
1189 ไดถู้กทาลายลงโดยนักรบมสุลมิภายใตก้ารนาทัพของ ซาลาดนิ (SALADIN) บรเิวณขา้งลา่ง หรอืเขาขา้งปราสาท

โชบัค ท่านสามารถมองเห็นบา้นช่อง สภาพการอยู่
ภายในถ ้าหลงเหลอือยู ่
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
ทอ้งถิน่ 
น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืงอมัมาน (Amman) เมือง

ห ล ว ง ขอ งป ร ะ เ ทศจอ ร์ แ ดน  เ ป็ น เ มื อ งที่ มี
ประวัติศาสตร์อันซับซอ้นสะทอ้นใหเ้ห็นในความ
หลากหลายของประชากรและสถาปัตยกรรมหลาก
รูปแบบโบสถแ์ละมัสยดิต่างๆ ท าใหรู้ว้่าเมอืงแห่งน้ี
ประกอบไปดว้ยประชากรหลากหลายเชือ้ชาตแิละ
วัฒนธรรม แมใ้นท่ามกลางศูนยก์ารคา้สมัยใหม่ของ
เมอืง ทา่นจะไดส้มัผัสรากเหงา้ของวัฒนธรรมอันเกา่แกใ่นตลาดโบราณทีม่สีสีนั ซากปรักหักพังตัง้แตย่คุโรมัน พพิธิภัณฑ์
ทางวัฒนธรรมและอนุสาวรยีท์ีบ่อกเล่าประวัตศิาสตรข์องเมอืง ชม โรงละครโรมนั อายุกว่า 2,000 ปี ทีค่รัง้หนึง่เคยเป็น
ศนูยก์ลางของนครอัมมาน แตปั่จจุบันก็ยังท าใหผู้ท้ีพ่บเห็นไดท้ึง่กับการวางแผนทางดา้นงานวศิวกรรมของโรมัน อันชาญ
ฉลาดและมดีไีซน์ทีน่่าจดจ า โรงละครโรมันแห่งน้ีเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงามมากทีส่ดุในอัมมาน โรงละคร มี
ความลาดเอยีงลกึลงไป เอือ้ใหเ้สยีงทีไ่ดย้นิรอบตัวนัน้มคีุณภาพเยีย่ม การออกแบบสดุสรา้งสรรคน้ี์สามารถบรรจุคนได ้
ประมาณ 6,000 คน สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 161-180 สมัยการปกครองของ แอนโทนิอุส ปิซุส 
(Antoninus Pius) ชม ป้อมปราการแหง่กรงุอมัมาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสงูสดุในกรุงอัมมาน ถกูสรา้งขึน้
เพือ่เป็นจุดสงัเกตเหตบุา้นการเมอืงตา่ง ๆ รอบเมอืง แมจ้ะเหลอืเพยีงซากปรักหักพังแต่ยังสวยงามและมอีายุยอ้นกลับไป
ตัง้แตส่มัยยคุหนิ เผยใหเ้ห็นอทิธพิลดา้นสถาปัตยกรรมทีม่าจากยคุเหล็ก รวมถงึยคุโรมัน ยคุไบแซนไทนแ์ละยคุอมัุยยะฮ ์
จากนัน้น าท่านชม วหิารเฮอรค์วิลสิ (Temple of Hercules) ทีส่รา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ.162-166 วหิารแห่งน้ีมขีนาด
ใหญ่กว่าวหิารทีอ่ยู่ในโรมโบราณเสยีอกี เดนิผ่านทางเขา้ทีเ่ป็นแนวเสาระเบยีง ไปยังสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์า้งใน จากนัน้
เคลือ่นตัวไปทีห่นิขนาดใหญท่ีอ่ยู่บรเิวณปลายหนา้ผา ตรงน้ีจะเป็นจุดชมววิพาโนรามาอันสวยงามของเมอืง ใกลก้ันนัน้มี
มือรูปก าป้ันขนาดใหญ่ที่ท าจากหินอ่อนเผยใหเ้ห็นความขาวโพลนจนแทบไม่มีเลือด ผ่านชม พระราชวงัของ
พระมหากษตัรยิอ์บัดลุลาหท์ีส่อง (Raghadan Palace) ทีต่ัง้อยู่บนภเูขามที าเลทีส่วยงามทีส่ดุในกรุงอัมมาน และมี
ทหารคอยเฝ้าดแูลตรวจตราอยา่งเขม้งวด  
เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารอาหารจนี 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ OLIVE TREE HOTEL 4*หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่า้   อมัมาน – ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์ 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอัมมาน  
10.00 น. เหนิฟ้าสูก่รงุไคโร โดยสายการบนิ Egypt airlines  ทีย่วบนิที ่MS720 
10.25 น. ถงึสนามบนินานาชาตกิรุงไคโร ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระในการเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้  
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น าทา่นชมThe Egyptian Museum พพิธิภัณฑอ์ยีปิตเ์ป็นพพิธิภัณฑโ์บราณคดทีีเ่กา่แกท่ีส่ดุในตะวันออกกลาง และ
เป็นทีเ่ก็บรวบรวมโบราณวัตถุฟาโรหท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกถงึ 120,000 ชิน้ กอ่ตัง้ขึน้โดย ออกสุต ์มารเิอตต ์นักโบราณคดี

ชาวฝร่ังเศส เพื่อเป็นพพิธิภัณฑแ์ห่งแรกของอียปิต ์ที่เก็บ
สะสมสมบัตขิองฟาโรห ์ศลิปวัตถุ และโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่
ปรากฏในหนา้ประวัตศิาสตร ์เปิดโอกาสใหเ้ขา้ชม และศกึษา
ต านานบทหนึง่ทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของโลก 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย  
น าท่านเดนิชมบรรยายกาศ Downtown Cairo เป็นหัวใจ
ทางการคา้ของเมอืงไคโรทีท่นัสมัยตัง้แตป่ลายศตวรรษที ่19 
ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ทีไ่ดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวฝร่ังเศสทีม่ชี ือ่เสยีงซึง่ไดใ้หค้วามส าคัญของการวางผัง
เมืองสไตล์ยุโรปในกรุงไคโร ปัจจุบันยังคงคึกคักไปดว้ย
รา้นคา้ เช่น รา้นอาหาร รา้นเสือ้ผา้ รา้นกาแฟ อสิระใหท้่าน
เก็บภาพประทับและเดนิเล่นตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควร
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ MAMLOUK PYRAMIDS HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่ก  มหาพรีะมดิกซีา -ซคัคารา่- Al-Azhar Park 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นชมยิง่ใหญข่องมหาพรีะมดิกซีา หรอื The Great Pyramid of Giza อายกุวา่ 5,000 ปี ทีไ่ดรั้บการยกยอ่ง
วา่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก ซึง่เป็นทีบ่รรจุพระบรมศพของพระศพของกษัตรยิอ์ยีปิตโ์บราณ หรอื ฟาโรห ์พรีะมดิ

ของฟาโรห์ในยุคราชวงศ์ที่ 4 ซึ่งประกอบไปดว้ย
พีระมิดของฟาโรห์คูฟู (Khufu) คาเฟร (Khafre) 
และเมนคาอูเร (Menkaure) ซึง่พีระมดิทีใ่หญ่ทีส่ดุก็
คือของฟาโรห์คูฟู ซึ่งพระองค์เป็นผูส้รา้งขึ้นเอง
เมื่อก่อนครสิตกาลประมาณ 25,800 ปี นับอายุจนถงึ
ปัจจุบันก็กวา่ 4,500 ปี ถอืเป็นปิรามดิทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุใน
โลก นับเป็นสิง่ก่อสรา้งที่ยิง่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดใช ้

เวลาก่อสรา้งทัง้ส ิน้ 20 ปีก่อสรา้งดว้ยหนิปูนมากว่า 
2.5 ลา้นกอ้น โดยแต่ละกอ้นมีน ้าหนัก 2 ถึง 70 ตัน 
และก าลังแรงงานกว่าแสนคนตัดจากแท่งหนิขนาด
ใหญ่มาก หนิแต่ละกอ้นวางชดิตดิกันแบบแนบสนิท
มาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน  น าทา่นชม สฟิงซ ์

ซึง่แกะสลักจากเนินหนิธรรมชาตมิสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละล าตัวเป็นสงิโต สฟิงซ ์( Sphinx ) ซึง่แกะสลัก
ดว้ยหนิกอ้นใหญเ่ป็นรูปสงิโตหมอบ แต่ศรีษะเป็นมนุษยส์ว่นใบหนา้น้ีเป็น ใบหนา้ของพระเจา้คเีฟรน ซึง่ไดรั้บการนับถอื
พระเจา้แหง่พระอาทติย ์สฟิงซน้ี์สงูถงึ 18 เมตร ยาว 73 เมตร อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับใจ **(กรณีท่านใดสนใจขีอ่ฐู
กรุณาตดิตอ่ทีห่ัวหนา้ทัวร ์ราคา ประมาณ $ 20 เหรยีญตอ่ทา่นตอ่หนึง่ตัว)** 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์  
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น าท่านเดนิทางสู่เมอืงซคัคาร่า ชมพีรามดิขัน้บันไดเป็น
สิง่กอ่สรา้งขนาดใหญซ่ึง่เป็นทีต่ัง้ของสสุานโบราณของเชือ้
พระวงศ์ส มัยอียิปต์โบราณเ ป็นเดิม เมืองหลวงของ
ราชอาณาจักรอยีปิตโ์บราณ ในบรเิวณน้ีเป็นทีต่ัง้ของพรีะมดิ
จ านวนหลายหลัง รวมถึงพีระมิดขั ้นบันไดของฟาโรห์ด
โจเซอร์ (Step Tomb) สรา้งดว้ยหินที่สมบูรณ์ที่สุดและ
เก่าแก่ทีสุ่ดในประวัตศิาสตร์ พีระมดิแห่งโจเซอร ์ซึง่สรา้ง
ขึน้ในสมัยราชวงศท์ี่สามแห่งอียปิต ์ซึง่ต่อมาพีรามดิน้ีได ้
เป็นตน้แบบพีรามดิในยุคต่อมา  และบรเิวณน้ียังเป็นสุสาน
ฟาโรห์แห่งอยีปิตโ์บราณจ านวนอกีสบิหกพระองค ์รวมถงึ
เจา้พนักงานระดับสงูในสมัยโบราณไดส้รา้งอนุสาวรยีพ์ธิศีพ
ส่วนตัวในสุสานแห่งน้ีตลอดช่วงสมัยการปกครองของ
ฟาโรห ์และยังใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนามานาน
กว่า 3,000 ปี ทัง้ในสมัยปโตเลมีและโรมัน พีรามดิแห่งน้ี

เป็นตน้แบบของพีรามดิในยุคต่อมา อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับใจ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านสู ่Al-Azhar Park เป็น
อุทยานสวนสาธารณะที่ยิ่งใหญ่1 ใน16 พื้นที่สาธารณะที่ยิ่งใหญ่ของโลก ตัง้อยู่บนเนินเขาที่รายลอ้มไปดว้ยย่าน
ประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญทีส่ดุของกรุงไคโร สรา้งโดย Aga Khan IV เพือ่อุทศิใหเ้ป็นโอเอซสิแห่งกรุงไคไร  อสิระใหท้่าน
เดนิเล่นชมทัศนียภาพและชมววิพาโนรามา 360 องศาของกรุงไคโร และสัมผัสบรรยากาศความงามของอุทยานแห่งน้ี
พรอ้มกับชมวถิชีวีติการพักผอ่นของคนทอ้งถิน่ 
เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร (  Seafood Menu )  
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ MAMLOUK PYRAMIDS HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีเ่จ็ด  อเล็กซานเดรยี-ป้อมปราการซทิาเดล- Abu Al-Abbas Al-Mursi 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึง่เป็นเมืองส าคัญในสมัยโรมันปกครอง
อียปิต์ เดมิทีเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่าราคอนดาห์ เมื่อ 
1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปี  ก่อนคริสตกาลหรือ
ประมาณ 2,300 กว่าปีกอ่นพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ 
จงึใหม้ีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตัง้ชือ่ให ้
คลอ้งจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียน้ียังเป็น
สถานทีส่ าคัญในต านานรักอันยิง่ใหญ่ของราชนีิเลอโฉมชือ่กอ้ง
โลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี 
และปัจจุบันเมืองน้ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมือง
พักผอ่นตากอากาศทีต่ดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่
หนึง่ของโลก น าทา่นเขา้ชมป้อมปราการซทิาเดล Citadel of Qaitbay เดมิเป็นป้อมปราการป้องกันสมัยศตวรรษที ่
15 สรา้งขึน้ในปี 1477 ถงึ 1479 โดย Sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay ป้อมปราการตัง้อยู่ทางดา้นตะวันออก
ของปลายดา้นเหนือของเกาะฟารอสทีป่ากอา่วตะวันออก ถอืเป็นป้อมปราการป้องกันทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Fish Market 
restaurant  
ชมAbu Al-Abbas Al-Mursi มัสยดิที่ใหญ่ที่สุดในอเล็กซานเดรีย
และสวยทีส่ดุในอยีปิต ์และเป็นมัสยดิทีส่ าคัญและงดงามทีส่ดุในอเล็ก
ซานเดรียดว้ยการออกแบบสไตล์อาหรับอย่างสวยงาม ตกแต่งซุม้สี

ครมี แนวเสาของซุม้โคง้ยาวท าจากหนิแกรนติและพืน้ท าดว้ยหนิอ่อน
ที่สวยงาม ดา้นบนเป็นโดมขนาดใหญ่สี่หลัง และหอคอยสูงสุเหร่า 
สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2318 เพื่อร าลกึถงึชวีติชคีอันดาลูเซยีซึง่ถูกฝังอยู่
ในสถานทีน้ี่ เป็นหนึง่ในมัสยดิทีม่ผีูเ้ยีย่มชมมากทีส่ดุ  
อิสระให้ท่านเก็บภาพประทบัใจ ได้เวลาอนัสมควรน าท่าน

เดนิทางกลบัไคโร  
เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารทอ้งถิน่  
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ MAMLOUK PYRAMIDS HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีแ่ปด    

Mainyal Palace- Salah EL Din Citadel & Mohamed Ali Mosque -รถไฟตูน้อน-Aswan 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ชม Mainyal Palace พพิธิภัณฑพ์ระราชวังของเจา้ชายมฮูมัหมัด
อาลเีป็นพระราชวังในสมัยราชวงศอ์ลาวยีาตัง้อยู่บนเกาะ Rhoda 
บนแม่น ้ าไนล์ ปัจจุบันเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่
สวยงามและส าคัญทีสุ่ดในอยีปิต ์โดดเด่นดว้ยการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมสไตล์อิสลามสมัยใหม่ผสมผสานกับเปอร์เซีย
และมัมลุก นอกจากน้ียังออกแบบตกแต่งลวดลายดว้ยของซเีรีย 
โมร็อกโก และอันดาลูเซยี รวมถงึออตโตมัน อาคารจงึมกีลมกลนื
ระหว่างประเพณีสถาปัตยกรรมอสิลามอย่างงดงามและลงตัว ดา้น
นอกแยกเป็นอาคารส่วนตอ้นรับ หอนาฬิกา ซาบิล มัสยิด 
พพิธิภัณฑล์า่สตัว ์หอ้งน่ังเลน่ โถงบัลลังก ์พพิธิภัณฑส์ว่นตัว และ
หอ้งโถงสทีอง ทีร่ายลอ้มความร่มรื่นของสวนสไตลเ์ปอรเ์ซยีและ
สวนสไตลอ์ังกฤษสะทอ้นใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติของเจา้ชายและรัชทายาทแหง่อยีปิตช์ว่งปลายศตวรรษที ่19 และตน้ศตวรรษ

ที ่20  
 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่  
น าท่านชม Salah EL Din Citadel & Mohamed Ali Mosque 
ป้อมปราการแห่งไคโร หรอื ป้อมปราการแห่งศอลาฮุดดนี เป็นป้อม
ปราการสมัยอสิลามในยุคกลางในกรุงไคโร ประเทศอียปิต ์สรา้ง
โดย Salah ad-Din (Saladin) และเป็นที่ตัง้ของรัฐบาลในอียิปต์
และเป็นทีพ่ านักของผูป้กครองมาเกอืบ 700 ปีตัง้แต่ศตวรรษที ่13 
ถงึศตวรรษที ่19 สถานทีต่ัง้บนแหลมของเนินเขา Mokattam ใกล ้
ใจกลางกรุงไคโรมีต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่มองเห็นเมืองและ
เหนือเสน้ขอบฟ้า ในปี 2519 ไดรั้บการประกาศโดยยูเนสโกใหเ้ป็น
สว่นหนึง่ของมรดกโลกไคโรแหง่ประวัตศิาสตร ์(อสิลาม) ชมมัสยดิ
ใหญ่ของ Muhammad Ali Pasha หรือ Alabaster Mosque เ ป็น
มัสยดิทีต่ัง้อยูใ่น Citadel of Cairo ในอยีปิต ์สรา้งโดย Muhammad 
Ali Pasha ระหว่างปี 1830 ถงึ 1848 เป็นมัสยดิออตโตมันตัง้อยูบ่น
ยอดของป้อมปราการ ซึง่เป็นมัสยดิที่มองเห็นไดช้ัดเจนที่สุดใน
ไคโร 
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จากน ัน้น าทา่นชมศูนยก์ลางการท า กระดาษปาปีรุส ซึง่เป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท าจาก ตน้กก (Papyrus) 
ใชบ้ันทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ในสมัยอยีปิตโ์บราณ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านสูน่ าคณะ
เดนิทางสู ่สถานีรถไฟ เดนิทางเมอืงAswan (รถไฟตูน้อน) 
เย็น รบัประทานอาหารค า่บนรถไฟ (Dinner Box) 
 
วนัทีเ่กา้  วหิารฟิเล- ลอ่งเรอืส าราญแมน่ า้ไนล ์

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้บนรถไฟ (Breakfast Box)  
09.30 น. เดนิทางถงึเมอืงAswan 
น าท่านชมวหิารฟิเล (Philae Temple)หรือวหิารไอซสิ เป็นวหิาร
งดงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งในอยีปิต ์ตัง้อยู่บนเกาะ Aglika เป็นเกาะทีเ่งยีบ
สงบสรา้งเพื่ออุทิศใหเ้ทพธิดาแห่งความรัก  ชมเสาหินโอเบลิสก์
แกะสลักจากหนา้ผาซึง่ยังไม่แลว้เสร็จ (The Unfinished Obelisk) 
เป็นแท่งหินมหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแลว้ แต่มีรอยราวจึงทิง้คา้งไว ้
เช่นนัน้ แท่งหนิน้ีเป็นของพระนางฮัทเชปซุท หากไม่แตกรา้วจะเป็น
เสาโอเบลิสก์ที่สูง 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลิสก์น้ีเป็น
อนุสาวรียช์นิดหนึ่งของอยีปิตโ์บราณสรา้งเพื่อบูชาแด่เทพอามุน-รา
หรอืสรุยิะเทพ ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเช็คอนิ เรอืส าราญแมน่ ้าไนล ์
เทีย่ง รับประทานอาหารบนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์)  
16.00น. ทา่นใดสนใจลอ่งเรอืล่องเรอืเฟลุกะ (เรอืใบอยีปิต)์และชมหมูบ่า้น Nubian Village ตดิตอ่สอบถาม
หวัหนา้ทวัร ์
ค า่ รบัประทานอาหารบนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์) อสิระพกัผอ่นบนเรอืส าราญตามอธัยาศยั พรอ้มชมการโชว์
และการแสดง 
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วนัทีส่บิ  อาบซูมิเบล-คอมออมโบ 

 
เชา้  (Breakfast Box)  
05.00น.ออกเดนิทางสูม่หาวหิารอาบซูมิเบล 
(ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถบัส 3 ชม)  
08.30น. น าท่านชมความยิง่ใหญ่มหาวหิาร
อาบูซมิเบล ซึง่ประกอบดว้ยวหิารใหญ่ของ
ฟาโรหร์ามเสสที ่2 และวหิารของเนเฟอรต์ารี
ซึ่งเป็นมเหสีที่รักของพระองค์ วิหารอาบูซิ

มเบลงดงามยิง่ใหญ่และมีชือ่กอ้งโลกเพราะ
เมือ่มกีารสรา้งเขือ่นขนาดยักษ์ทีอ่ัสวาน ท าให ้
วหิาร 17 แห่งจมอยู่ใตน้ ้าจนองคก์ารยูเนสโก ้
ตอ้งมาช่วยยกใหแ้ละมหาวหิารอาบูซมิเบลก็
ถูกยกขึน้สงูจากพืน้ดนิ 65 เมตร ซึง่เป็นงานที่
ยากมากใชเ้วลาทัง้สิน้ 4 ปี สิน้ค่าใชจ่้าย 40 
ลา้นเหรยีญสหรัฐ ภายในวหิารใหญ่มหีอ้งบชูา
และมรูีปสลัก 4 องคน่ั์งอยู่ หนึง่ในนัน้คอื ฟาโรหร์ามเสสที ่2 พรอ้มดว้ยเทพเจา้ตา่งๆ อกี 3 องค ์และทุกปี วันที ่22 ก.พ. 
และวันที ่22 ต.ค. ล าแสงแรกของพระอาทติยจ์ะสาดสอ่งเขา้ไปตอ้งรูปสลัก และว่ากันวา่วันที ่22 ก.พ. ตรงกับวันประสตูิ
ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ขณะที่วันที่ 22 ต.ค. ตรงกับวันขึน้ครองราชย์ของพระองค ์แสดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิทาง
วทิยาการทางการค านวณของชาวอยีปิตโ์บราณ อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับใจไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางกลับสู่

เรอืส าราญ  
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์)พกัผอ่นตามอธัยาศยับนเรอืส าราญ  
ขณะทีเ่รอืล่องไปเมอืงคอมออมโบ (KomOmbo) ชมุชนทีต่ัง้อยูต่ดิรมิแม่น ้าไนล ์บา้นเรอืนสว่นใหญส่งูเพยีง 1 หรอื 2 
ชัน้ ระหว่างทางผ่านแหล่งเพาะปลูกทีส่ าคัญรมิแม่น ้า น าท่านชม วหิารคอม-ออม-โบ ตัง้อยู่บนเนินเขาเล็กๆ ทีล่ ้าออก
มาถงึแมน่ ้าไนล ์สามารถเห็นววิของแมน่ ้าไนลอ์ันงดงาม ค าว่า “คอม” เป็นภาษาอาหรับ หมายถงึภเูขาเล็กๆ วหิารน้ีเกอืบ
เป็นวหิารอะโครโพลสิของกรกี หนิทีใ่ชส้รา้งแตกตา่งกับวหิารอืน่ๆ อาจเป็นเพราะถูกปกคลมุดว้ยทรายเป็นเวลานาน การ
วางแบบของพื้นทีแ่ปลกและเป็นเฉพาะตัว เป็นวหิารของเทพเจา้สององค ์คอื เทพโซเบค (Sobek) เทพเจา้แห่งความ
อุดมสมบูรณ์ มีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่เศยีรเป็นจระเข ้และ เทพเจา้ฮาโรเอรสิ (Haroeris) เทพเจา้แห่งการแพทยอ์ยีปิต์
โบราณ วหิารน้ีสรา้งบนเนนิเขารมิฝ่ังแม่น ้าไนล ์เป็นบรเิวณทีม่จีระเข  ้ ชกุชมุในสมัยโบราณ วัดน้ีจงึบูชาเทพโซเบก ซึง่มี
หัวเป็นจระเข ้และมจีระเขมั้มมีเ่ก็บรักษาไว ้ชมภาพแกะสลักพระนางคลโีอพัตรา ซึง่เป็นรูปแบบของเครือ่งแตง่กายในการ
ท าภาพยนตร ์และภาพแกะสลักทีส่ าคัญ คอื ภาพแกะสลักการแพทยแ์ผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญงิ
อยีปิตโ์บราณ และปฏทินิโบราณ มรีา้นคา้มากมายตัง้อยูต่ลอดแนวทา่เรอื ขายเสือ้ผา้และสนิคา้พืน้เมอืง  
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ค า่ รบัประทานอาหารบนเรอืส าราญ (บุพเฟ่ต ์) พกัผอ่นตามอธัยาศยับนเรอืส าราญ พรอ้มชมการโชวแ์ละ
การแสดง  ขณะทีเ่รอืแลน่มุง่หนา้สเูมอืงเอ็ดฟู  
 
วนัทีส่บิเอ็ด  เอ็ดฟู – วหิารลกัซอร ์

 
06.00น. น าทา่นน่ังรถมา้สูว่หิารเอ็ดฟู ซึง่ไดรั้บการยก
ย่องว่าเป็นวหิารอยีปิตโ์บราณทีย่ังคงสภาพสมบรูณ์ทีส่ดุ 
ตัง้อยู่ศูนยก์ลางของบรเิวณทีอ่ยู่อาศัย สรา้งขึน้เพือ่บชูา
เทพเจา้ฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยวเป็นเทพเจา้
แหง่ความดแีละฉลาดรอบรู ้มองไดไ้กลเหมอืนตาเหยีย่ว 
อดตีวหิารถูกปกคลุมดว้ยทรายเกอืบถงึยอดตัวเสาและ
หัวเสาเป็นเวลานานหลาย ปี ค.ศ. 1860 มกีารขนทราย 
ปรากฏว่าตัววหิารยังแข็งแรง แน่นหนา ขนาดของวหิาร
ยาว 137 เมตร มเีสาใหญ่แบบไพรอนทีว่ัดได ้79 เมตร
ตรงดา้นหนา้และสูง 36 ม. วิหารน้ีมีขนาดใหญ่และ
สวยงาม อิสระใหท้่านเก็บภาพประทับใจไดเ้วลา อัน
สมควรแกน่ าทา่นน่ังรถมา้กลับเรอืส าราญ  
08.00น รบัประทานอาหารเชา้บนเรอืส าราญ (บุพ
เฟ่ต ์)พกัผ่อนตามอธัยาศยับนเรอืส าราญ ขณะที่

เรอืแลน่มุง่หนา้สเูมอืงลกัซอร ์ 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์) 
17.00น. เรอืเทยีบทา่เมอืงลกัซอร ์ 
น าทา่นชมวหิารลกัซอร ์(The Temple of Luxor) ซึง่สรา้งถวายแกเ่ทพอมอนรา กษัตรยิแ์หง่เทพ เชน่กัน วหิารแหง่
น้ีไดรั้บการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบรเิวณวหิาร
ประกอบดว้ยซุม้ประตขูนาดใหญแ่ละรูปสลักหนิแกรนติ
ขนาดมหมึาสลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหา
ราชนีิเนเฟอตารี ชมเสาโอบลิสิก ์เสาหนิแกรนติขนาด
ใหญซ่ึง่แกะสลักดว้ยอักษรอยีปิตโ์บราณ(เฮโรกรฟิฟิค) 
เพื่อสรรเสรญิเทพเจา้อมอนรา ซึง่ท่านอาจจะไดเ้ห็น
เสาเช่นน้ีอีกที่ ปลาซเดอลาทริออง (Place de la 
Triamph) เมอืงปารสีประเทศฝร่ังเศส ภาพสลักทีว่หิาร
แห่งน้ีก็ถอืไดว้่าน่าสนใจไม่นอ้ย เชน่ ภาพขบวนนักรบ
เดนิแถว ที่สลักอย่างแตกต่างกันว่าเป็นนักรบชนชาติ
ใดบา้ง เห็นแลว้ก็ชวนใหน้ึกถงึภาพสลักขบวนนักรบที่
ปราสาทหนิในเขมร (ทีว่่าของกลุ่มเสยีมสยาม จะเดนิ
แตกแถวกัน) นอกจากนั้น ดา้นหนา้วหิารจะมีถนนส
ฟิงซห์นา้แพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กโิลเมตรใช ้

เป็นทางเชือ่มระหวา่งวหิารลักซอรก์ับวหิารคารนั์ค  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ บนเรอื(บพุเฟ่ต ์)พกัผอ่นตามอธัยาศยับนเรอืส าราญพรอ้มชมการโชวแ์ละการ
แสดง 
 
วนัทีส่บิสอง   

 Valley of the Kings -วหิารฮคัเชฟซุต - Colossi of Memnon -มหาวหิารคารน์คั-บนิภายใน-ไคโร 
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05.00 น ส าหรบัทา่นทีส่นใจน ัง่บอลลูน พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊
อบบี ้หมายเหต ุทา่นใดสนใจตดิตอ่สอบถามหวัหนา้ทวัร ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้บนเรอืส าราญ (บุพเฟ่ต ์) เช็คเอาท์
เรอืส าราญ 
08.00น. น าสู่ทางเดินทางสู่ หุบผากษตัรยิ(์Valley of the 
Kings) เป็นทีฝั่งพระศพของฟาโรห ์ 63 พระองค ์ตัง้อยู่ทีเ่ทอืกเขา
ทบีัน อยู่ฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าไนล ์(West Bank) หรือ นครธบีสใ์น
สมัยอยีปิตโ์บราณ อดตีเชือ่ว่าเป็นทีอ่ยู่ของคนตาย หรือ นครของผู ้
วายชนม ์(Necropolis of Thebes) เต็มไปดว้ยกลุ่มโบราณสถานทีม่ี
ประวัติน่าพิศวง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ ทา่นสามารถเลอืกเขา้ชมไดเ้พยีง 3 สสุาน ดา้นหนา้ทางเขา้

สสุานฟาโรหบ์นยอดเขานัน้ดคูลา้ยปลายแหลมยอดปิรามดิ เป็นการเลอืกหวงซุย้ในการฝ่ังศพ ใหค้ลา้ยวา่ฝังอยูใ่ตปิ้รามดิ 
สสุานเหลา่น้ีเป็นสสุานทีถ่กูเลอืกใหเ้ป็นสุสานทีเ่ก็บ มัมมีแ่ละสมบัตขิองกษัตรยิถ์งึ 63 สสุาน แตล่ะสสุานมขีนาดใหญเ่ลก็
ต่างกัน ขึน้อยู่กับระยะเวลาครองราชย ์สุสานเริม่สรา้งเมือ่
ฟาโรหค์รองราชย ์และปิดเมือ่ฟาโรหส์ ิน้พระชนม ์ภายใน
หลมุมจีติรกรรมทีง่ดงามสสีดใสราวกับเพิง่วาดเสร็จไมน่าน
น้ี (หมายเหตุ:ไมร่วมคา่เขา้สุสานของฟาโรหต์ุตนัคา
มอน ท่านละ 300 อยิปิปอนด ์ถา้ตอ้งการชมกรุณา
ตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์ 
น า ท่ า น ช ม วิ ห า ร ฮ ัค เ ช ฟ ซุ ต  ( Temple of 
QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ “เซเน
มทุ” กวา่ 3,500 ปีมาแลว้ทีป่ระดษิฐานพระศพของ ฟาโรห์
หญิงฮัตเชพซุต รูจั้กในนาม “ราชนีิหนวด” ฟาโรห์หญงิ
องคเ์ดยีวในประวัตศิาสตรอ์ยีปิต ์ทีรุ่่งเรอืงมากในสมัยของ
พระองค์ ชมอนุสาวรีย ์แห่งเมมนอน (Colossi of 
Memnon) หรอืสสุานของฟาโรหอ์าเมนโฮเทปที ่3 อดตี
เคยใชเ้ป็นวหิารประกอบพธิศีพของอาเมนโฮเทปที ่3 ประมาณ 2,000 กวา่ปี กอ่น เกดิเหตแุผน่ดนิไหวอยา่งรุนแรง ท าให ้
ตัววหิารพังลงมา เหลอืเพยีงรูปสลักหนิทรายขนาดใหญ ่2 รูป สงู 20 เมตร 
 

หมายเหต ุ: กรณีทา่นใดสนใจเขา้ชม Valley of Queen และ Nefetari Tomb ซึง่ขึน้ชือ่วา่เป็นสสุานทีส่วย

ทีส่ดุในอยีปิต ์กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้ 4 วนักอ่นเขา้ชม เนือ่งจากมกีารจ ากดัผูเ้ขา้ชมตอ่วนั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  
น าท่านชม มหาวหิารคารน์คั (The Temple of Karnak) เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ตัววหิารหลังเดยีวมเีน้ือทีถ่งึ 

60 เอเคอร ์ซึง่ใหญ่พอทีจ่ะน าโบสถข์นาดใหญ่ของ
ยุโรปไปวางไดถ้ึง 10  หลัง มหาวิหารแห่งน้ีเริ่ม
ก่อสรา้งในสมัยฟาโรห์ทุตโมซสิที่ 1 เพื่อถวายแด่
เทพอมอน-รา เมือ่กว่า 3,600 ปีมาแลว้ หลังจากนัน้
ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ่มสรา้งเพิ่มเตมิ ท าใหว้หิารมี
ขนาดใหญ่ขึน้อย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของ
วิหารแลว้ ขอใหทุ้กท่านลองจินตนาการดูว่าชาว
อียิปต์โบราณใชว้ิธีใดในการขนยา้ยเสา และหิน 
พรอ้มทัง้การแกะสลักลวดลาย ซึง่เมือ่ท่านเห็นความ
สูงแลว้ก็จะยิง่ท าใหน้ึกไม่ออกก็เป็นได ้ว่าเขาใชว้ธิี
ท าอย่างไร อิสระใหท้่านเก็บภาพประทับใจตาม
อัธยาศัย จากนัน้น าทานสูส่นามบนิ  
19.45น เหนิฟ้าสูก่รุงไคโร โดยสายการบนิ 
Egyptairlines  เทีย่วบนิที ่MS069 
20.55น. ถงึสนามบนินานาชาตกิรงุไคโร 
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อาหารค า่  Dinner box  
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ   RAMSES HILTON  4* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่บิสาม   พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต-์ตลาดขา่นเอลคาลลี-ีอสิตนับลู 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นชมพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตอิยีปิต ์เป็นสถานที่
ที่ ร วมศิลปวัตถุ โบราณมากมายที่สุด  ชมม ัมมี่ของ
พระมหากษตัรยิท์ ัง้ 11 พระองค ์และโลงศพทองค าแท ้
พรอ้มหนา้กากทองค า ของฟาโรหต์ตุันคาเมนอันดังกอ้งโลก 
และสมบัตสิ่วนตัวอีกมากมายของพระองค ์อาทเิช่น เตียง
บรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศกึและเกา้อีบ้รรลังกท์องค า 
ซึง่ภาพบนพนักเกา้อีท้ีโ่รแมนตกิมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุ
ตันคาเมนประทับอยู่บนเกา้อี้และมีพระมเหสีของพระองค์
ก าลังทาน ้ามันหอมให ้ทัง้คูใ่สร่องเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดง
ถงึความรักความเผือ่แผ่อันลกึซึง้ นอกจากน้ีท่านยังจะไดช้ม

สมบัตอิันล ้าค่าอืน่ๆ อกีจ านวนมากเชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต สิง่ของทัง้หมดลว้นมอีายุเกา่แกก่ว่า 
3,000 ปี   
จากนัน้น าท่านชมโรงงานผลติหวัน า้หอม ซึง่สบืทอดมาตัง้แตส่มัย พระนางคลโีอพัตรา และทีน้ี่ยังเป็นศนูยก์ลางแหลง่
ผลติหัวน ้าหอมขนาดใหญใ่หก้ับยีห่อ้แบรนดเ์นมดัง ๆหลายยีห่อ้ ไดเ้วลาอันสมควร 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคารทอ้งถิน่ 
น าท่านสู่ “ตลาดขา่นเอลคาลลี”ี ตลาดส าคัญทางการคา้ขายของพื้นเมอืงและแหล่งสนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุง
ไคโร ท่านสามารถเลอืกซือ้ของพื้นเมอืงสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน ้าหอมทีท่ าดว้ยมอื สนิคา้ต่างๆ เครื่องทองรู  
ปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีร่ะลกึแบบพืน้เมอืง ไดเ้วลอันสมควรแกเ่วลาน าคณะเดนิทาง
สูส่นามบนิ กรุงไคโร (อสิระอาหารค า่) 
20.45 น. เดนิทางสูอ่สิตนับลู โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK695 
 
วนัทีส่บิสี ่  อสิตนับลู -กรงุเทพ  

 
01.45 น. เดนิทางสู ่กรุงเทพ โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 68 
15.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   
 

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั****  

 
 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 
 

ก าหนดการเดนิทาง 2565                       ราคา/ บาท  

20 ก.ย – 3 ต.ค  
4-17 ต.ค 65 
8 -21 พ.ย 65 
29 พ.ย -12 ธ.ค 65 
13-26 ธ.ค 65 

                   139,995                   
                   144,500 
                   144,500 
                   144,500 
                   144,500 

27 ธ.ค 65 - 9 ม.ค 66 ปีไหม ่                    168,000  

พกัเดีย่วเพิม่       53,900 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้
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หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 15 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่  

ทา่นละ 25,000 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1.     คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยัด    

-(กรงุเทพ-อสิตนับลู-อมัมาน  -อสิตนับลู-กรงุเทพ Turkish airlines  )  

-(อมัมาน- ไคโร EgyptAir ) 

-และรวมต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  LUXOR-CAIRO 1 เทีย่ว EgyptAir   

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกันภัยทางอากาศ 

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7.    คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    
8.    คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท  
9.    คา่วซีา่จอรแ์ดนและคา่วซีา่อยีปิต ์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ  
3.   คา่ใชจ่้ายสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
4.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ  
5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  
6.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่+อืน่ๆ ( 150 USD/คน/ทรปิ)ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วด
สดุทา้ย  
7.   คา่ประกนัสขุภาพการเดนิทาง กรณีป่วยเขา้ตอ้งรกัษาตวัเขา้โรงพยาบาลในตา่งประเทศ 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองครัง้แรกมัดจ าทา่นละ 50,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ 

และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิ 

1.1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนัท าการ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหลงัหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 

1.2. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 59-30 วนัท าการ  หกัคา่มดัจ า 20,000 บาท  

1.3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 29-15 วนัท าการ หกัมดัจ า 30,000 บาท  

1.4. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 14-1 วนัท าการ หกัคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน   

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่งนอ้ย   
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15 ทา่น ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตุ
สดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   
4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่ 
รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ่้ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคาน้ีคดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน หรอื 
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตู
ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
  
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

• ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรุณาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

• กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

• กระเป๋าเดนิทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 25 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (Hand carry) น ้าหนักไม่

เกนิ 7 ก.ก.  

 
หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการก่อจราจล อุบัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้น้ี จะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ี่

ท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเน่ืองจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ

หลบหนีเขา้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกันซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแหง่ใน

ยุโรปจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมิต ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้นเทา่นัน้
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ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธÍิ ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  
กรุณางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเลบ็

เป็นตน้กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครื่องบนิโดยเด็ดขาด วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทิ
ครมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่ง
ไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษา
ความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครื่องไดแ้ละ
หา้มมร่ีองรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของ
สายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่าง
สายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเครื่องไดต้อ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75นิ้ว  ) + ยาว 
( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานไดท้ัง้น้ีขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็น
กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)   

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัใน
ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 

 

เอกสารประกอบขอวซีา่เขา้ประเทศอยีปิต ์
 

1 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทาง และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอื
ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราประทับเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 4 หนา้เต็ม 
2 รปูถา่ย ขนาด 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรปูถา่ยทีม่พีืน้หลังสขีาวเทา่นัน้  
3 หลกัฐานการงาน 
- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางแสดง
ความเป็นเจา้ของกจิการ เป็นกรรมการ หรอื หุน้สว่น  (ไมต่อ้งใชต้ัวจรงิ) 
  ***** ส าคัญมาก จะตอ้งเซ็นชือ่รับรองส าเนา และประทับตราบรษัิทเป็นส าคัญ ***** 
-กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมหีนังสอืรับรองการท างานจากทางบรษัิท หรอืหน่วยงานทีส่งักดั มขีอ้ความระบุ
ต าแหน่ง เงนิเดอืน รายได ้ วันเริม่ท างาน และชว่งเวลาทีไ่ดร้ับอนุมัตใิหล้าหยดุงาน เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
และจะตอ้งประทับตราบรษัิทรับรองเป็นส าคัญ   
-กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน หรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่พรอ้มตรา
ประทับของทางโรงเรยีน (เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) และส าเนาบัตรนักเรยีน หรอืบัตรนักศกึษา พรอ้มทัง้
เซ็นชือ่รับรองส าเนา 
4 หลกัฐานการเงนิ 
 - ใบรับรองสถานะทางการเงนิในชือ่ของผูเ้ดนิทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เทา่นัน้ 
-  STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
 

หมายเหตเุกีย่วกบัการขออนุมตัวิซีา่ประเทศอยีปิตแ์ละขอ้ตา่ง ๆ 
*** ในการยืน่ขอวซีา่ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่น กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบ ุ
พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยืน่วซีา่ ไมน่อ้ยกวา่ 4 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของ
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ทา่นไมส่มบรูณ์ ทางสถานฑตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมใหม่
เอง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้) 
 *** ในการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ขึน้อยูใ่นดลุยพนิจิของทางสถานฑตูฯ ซึง่ในบางกรณี อาจจะมกีารเรยีกเอกสาร
เพิม่เตมิจากทีไ่ดร้ะบไุว ้หรอือาจจะมกีารเรยีกสมัภาษณ์  อนึง่ระเบยีบของสถานฑตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง
ไดต้ลอดเวลา**** 


