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BKK       AUH AUH       CAI 
  

EY407 19.30 23.10 EY657 02.30 04.15 

CAI       AUH AUH       BKK 
  

EY654 13.25 18.45 EY402 22.35 08.05 (+1) 

โปรแกรมเดินทาง 6 วัน 3 คืน : โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 

      เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง       เที่ยวบินที่  เวลาออก             เวลาถึง 
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วันเดินทาง 
ราคาทัวร์/ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 
ราคาทัวร์เด็ก/ท่าน 
(อายุไม่เกิน 12 ปี) 

ราคาทัวร์ไม่รวม 
ต๋ัวเครื่องบิน 

ราคา 
ห้องพักเด่ียว 

11 – 16 มกราคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 
13 - 18 มกราคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 
18 – 23 มกราคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 
24 – 29 มกราคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 
31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

10 – 15 ก.พ. 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 
14 – 19 ก.พ. 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 
17 – 22 ก.พ. 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

24 ก.พ. – 01 มี.ค. 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 
28 ก.พ. – 05 มี.ค. 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 
03 – 08 มีนาคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 
10 – 15 มีนาคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 
17 – 22 มีนาคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 
21 – 26 มีนาคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

อัตราค่าบริการสำหรับ เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 15,000 บาท 
* ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่า (เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น) * 

** อัตรานี้ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2,500 บาท/ท่าน** 

วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอาบูดาบ ี     

2 
สนามบนิอาบูดาบ ี – สนามบนิไคโร – เมืองเก่าไคโร – โบถสแ์ขวน     – 

โบสถเ์ซนตเ์ซอรเ์จยีส – สุเหรา่แห่งโมฮมัหมดัอาล ี– ตลาดข่านเอลคาลลิ ิ    

PYRAMIDS PARK 

RESORT 

หรอืเทยีบเท่า  

3 

เมืองกีซา – พีรามิดแดง – เมืองเมมฟิส – พิพิธภณัฑร์ามเซสที่สองแห่ง

เมืองเมมฟิส – มหาพีรามิดแห่งกีซา – มหาสฟิงซ ์– ศูนยก์ลางการท า

กระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหวัน ้าหอม – ล่องเรอืแม่น ้าไนล ์ – โชว ์

ระบ าหนา้ทอ้ง 

   

PYRAMIDS PARK 

RESORT 

หรอืเทยีบเท่า  

4 
เมืองอเล็กซานเดรยี – หลุมฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรยี – เสาปอม

เปย ์– ป้อมปราการซทิาเดล – หอ้งสมุดแห่งอเล็กซานเดรยี    

PYRAMIDS PARK 

RESORT 

หรอืเทยีบเท่า  

5 
พิพิธภณัฑแ์ห่งชาตอิารยธรรมอยีิปต ์ – หอ้งมมัมี ่– สนามบนิไคโร      – 

สนามบนิอาบูดาบ ี     

6 สนามบนิสุวรรณภูมิ     

อัตราค่าบริการ 
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**เน่ืองจากตัว๋โดยสารเป็นตัว๋กรุป๊ (หมู่คณะ) ไม่สามารถอพัเกรดทีน่ั่ง สะสมไมล ์และเลือ่นการเดนิทาง** 

อตัราค่าบรกิารขา้งตน้ ค านวณจากภาษีน ้ามนั ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2565  

ในกรณีทีม่กีารประกาศปรบัราคาภาษีน ้าขึน้จากทางสายการบนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าบรกิารเพิม่เตมิ  

สำคัญโปรดอ่าน 
1. กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท/ท่าน และชำระส่วนที่เหลือ 21 วัน ก่อนการ

เดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 100% เท่าน้ัน 
2. อัตราค่าบริการน้ี จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 10 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)  
3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกบัตรโดยสาร เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะนำจากเจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะนำเท่าน้ัน 
4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรทำการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางมากกว่า 30 วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 

45 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธ์ิในการขอวีซ่าประเภทอ่ืนซ่ึงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 
5. กรณีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ตามที่กำหนดการหลังจากที่คณะคอนเฟิร์มออกเดินทาง จำเป็นต้องเสียค่าส่วนต่าง กรณียื่นวีซ่าเดี่ยว โดย

ยื่นตรงกับสถานทูต 2,500 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (ไม่มียื่นวีซ่าประเภทด่วน) 
6. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทำความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการ

ทัวร์) 
7. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกำหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 
8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอาบูดาบ ี 

16.30  นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ Etihad Airways (EY) โดยมี

ป้ายตอ้นรบั เลทสโ์กกรุป๊ และมีเจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกพรอ้มแนะน าขอ้มูลในการเดนิทางใหแ้ก่ท่าน 

19.10 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส  ์โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY407 

(บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง 55 นาท ี

23.15 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพือ่รอต่อเคร ือ่ง 

Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินไคโร – เมืองเก่าไคโร – โบถสแ์ขวน – โบสถเ์ซนตเ์ซอรเ์จยีส – สุเหร่าแห่งโมฮมัหมดั

อาล ี– ตลาดข่านเอลคาลลิ ิ

02.30 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินไคโร ประเทศอียิปต ์โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY657 (บรกิารอาหารและ

เคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ัว่โมง 10 นาท ี

04.40 เดนิทางถงึ สนามบนิไคโร ประเทศอยีปิต ์หลงัจากน้ันน าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 

ช ัว่โมง) พรอ้มออกเดินทางท่องเที่ยว กรุงไคโร (Cairo) หรอืชือ่เรยีกในภาษาอาหรบัคือ “กอฮิเราะฮ”์ หมายความว่า ชยัชนะ โดย

ระหว่างการก่อนสรา้งเมืองไดม้ีการมองเห็นดาวองัคาร ซึง่ดาวองัคารเปรยีบเสมือนสญัลกัษณข์องการท าลายลา้ง หรอือีกนัยหน่ึงคอื

ไคโรเป็นเมืองทีร่บชนะทุกกองทพัทีม่าโจมตตีัง้แต่กองทพัมองโกล, กองทพัครูเสด หรอืแมแ้ต่กองทพัของออตโตมนั ว่ากนัว่าไคโรเป็น

ดนิแดนแห่งอารยธรรมและโบราณคดอีนัลีล้บัและน่าพิศวง ทัง้ยงัมีแม่น ้าไนลท์ีย่าวทีสุ่ดในโลกไหลผ่าน ซึง่ในปัจจุบนัไคโรไดก้ลายเป็น

เมืองหลวงของอยีปิต ์เป็นศูนยก์ลางของศาสนาอสิลาม ทัง้ยงัมีความส าคญัดา้นการเมืองและวฒันธรรมในดนิแดนตะวนัออก  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ชม โบสถแ์ขวน (THE HANGING CHURCH) ตัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่าไคโรสรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่2 เป็นโบถส ์

นิกายคอปติก     ออรโ์ธดอกซท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในอยีิปต ์ โบสถแ์ขวนยงัคงเป็นหน่ึงในป้อมปราการทีส่ าคญัทีสุ่ดของโบสถค์รสิตค์อปติก 

ในปี ค.ศ. 1047 สถานที่แห่งนี้ถูกก าหนดใหเ้ป็นที่พ านักอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสนัตะปาปาคอปติกออรโ์ธดอกซ ์หลงัจาก

การพิชติอียิปตข์องชาวมุสลิมท าใหเ้มืองหลวงของอียิปตถู์กยา้ยจากอเล็กซานเดรยีไปยงักรุงไคโร  ตวัสถาปัตยกรรมออกแบบเป็น

เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัโดดเด่นดว้ยตวัอาคารมีหอระฆงัคู่แฝดตัง้ตระหง่าน ดา้นบนประดบัไมก้างเขน หลงัคาไมรู้ปทรงเป็นดั่งเรอืโนอาห ์

ซ ึง่รองรบัดว้ยเสาหินอ่อน 13 ตน้ เพื่อเป็นตวัแทนของพระเยซแูละลูกศิษยท์ัง้ 12 คนของเขา ประตูหน้าต่างไมแ้กะสลกัอย่างวิจิตร
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บรรจงสวยงาม ดา้นในแต่ละหอ้งตกแต่งดว้ยลวดลายอนัวจิิตรท าจากไมด้ าเนือ้แข็ง ไมก้ฤษณา ไมม้ะเกลอื และงาชา้ง เปรยีบเสมือนสี

ด าคู่กบัสขีาว ปัจจุบนัสถานศกัดิส์ทิธิเ์หล่านีอุ้ทศิใหก้บันักบุญจอรจ์ พระแม่มาร ีและนักบุญ 

น าท่านเขา้ชม โบสถเ์ซนตเ์ซอรเ์จยีส (ABU SERGA) อยู่ใจกลางเมืองเก่าไคโร เป็นโบสถท์ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในก าแพงเสาหนิดั่งเดิมใน

ศตวรรษที ่3 - 4 อยู่ต ่าจากพืน้ปัจจุบนัลงไป 3 ช ัน้ ซึง่ถูก

กล่าวไวใ้นพระค าภีรว์่า ระหว่างที่พระเยซอูยู่ในวยัทารก 

เ ป็นช่วงที่กษัตร ิย ส์ ั่ ง ฆ่าทารกชายเกิดใหม่ ทุกคน 

ครอบครวัจึงไดน้ าพระองคเ์ดินทางมาหลบหนีภยัอยู่ใน

โบสถเ์ป็นเวลากว่า 4 ปี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

น าท่านถ่ายรูป สุเหร่าแห่งโมฮมัหมดัอาลี (THE 

MOHAMMAD ALI MOSQUE) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1830 และแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1857 เป็นสุเหรา่ที่ใหญ่

และสูงที่สุดในกรุงไคโร ตวัอาคารสรา้งจากหินอลาบาสเตอร ์(Alabaster)  ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร 

เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 21 เมตร ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศลิปะอสิลาม ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรกีในแบบอย่างออตโต

มนั หรอืตุรกใีนปัจจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหรา่ซึง่เป็นของขวญัในการแลกเปลีย่นกบัอนุสาวรยีป์ลายแหลมโอบลิสิกข์องราม

เซส ที่2 เพื่อสรา้งสมัพนัธไมตรรีะหว่างอียิปตแ์ละฝร ั่งเศส จากน้ันน าท่านไปชอ้ปป้ิงสิน้คา้พืน้เมืองที่ ตลาดข่านเอลคาลิิลิิ 

(KHAN EL KHALILI) ตลาดขายของพืน้เมืองและสินคา้ที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซือ้ของพืน้เมืองสวยๆ 

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน ้าหอมทีท่ าดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เคร ือ่งทองรูปพรรณ และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบั พรม และของที่

ระลกึพืน้เมืองต่างๆ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ MIX GRILLED 

ทีพ่กั PYRAMIDS PARK RESORT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

Day3 เมอืงกซีา–พรีามดิแดง–เมอืงเมมฟิส–พพิธิภณัฑร์ามเซสทีส่องแห่งเมอืงเมมฟิส–มหาพรีามิดแห่งกซีา–มหาสฟิงซ ์– 

ศูนยก์ลางการท ากระดาษปาปีรุส – โรงงานผลติหวัน ้าหอม – ล่องเรอืแม่น ้าไนล ์– โชวร์ะบ าหน้าทอ้ง 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกซีา (Giza) ภาษาอาหรบัคอื “อลัญซีะฮ”์ ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของกรุงไคโร ยงัเป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอนัดับสอง

ในอยีปิตร์องจากกรุงไคโร เมืองกซีาเป็นทีรู่จ้กัและมีช ือ่เสยีงระดบัโลกเพราะเป็นที่ตัง้ของ 3 มหาพีระมิดแห่งกซีาทีย่งัสมบูรณเ์รยีงราย

กนัอย่างสมบูรณต์ัง้อยู่บนทะเลทรายตะหง่านแสดงถงึความรุง่เรอืงของอารยธรรมอยีปิตโ์บราณ เมืองกซีาเป็นเมืองท่องเทีย่วยอดนิยม

ของนักท่องเทีย่วจงึท าให ้ โรงแรมทีพ่กั รา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ หรอืแมแ้ต่รา้นคา้ทอ้งถิ่น ท าใหเ้มืองกซีาเป็นเมืองขบัเคลื่อน

เศรษฐกจิทีส่ าคญัของประเทศอยีปิต ์ 

 น าท่านเดินทางสู่ พีระมิดแดง (The Red Pyramid) ตัง้อยู่ในเมืองดาหช์รู ์ ไม่ไกลจากเมืองโบราณซคัคารา สรา้งขึน้มาเพื่อ

ส าหรบัฟาโหรส์เนฟรู บดิาของคูฟูซ ึง่เป็นผูส้รา้งมหาพีระมิดแห่งกซีา เช ือ่กนัว่าพีระมิดแดงเป็นพีระมิดทีส่มบูรณท์ัง้ 4 ดา้น โดยมีฐาน

ทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของพีระมิดของอารยธรรมอยีปิตท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) ซึง่เป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียปิตโ์บราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่ไดร้บั

การบนัทกึในประวตัศิาสตรว์่ามีความส าคญัในการรวมอยีปิตบ์นและอยีิปตล์่างใหเ้ป็นหน่ึงเดยีวกนัโดยกษัตรยิเ์มนา ปฐมกษตัรยิแ์ห่ง

ราชวงศท์ี ่1 น าท่านชม พิพิธภณัฑร์ามเซสทีส่องแห่งเมืองเมมฟิส สถานทีเ่ก็บรูปแกะสลกัขนาดใหญ่ของฟาโรหร์ามเซสที ่2 ทีม่ีฝีมือ

การแกะสลกัเป็นเยีย่มและงดงามมาก ระหว่างทางท่านยงัจะไดเ้ห็นตน้อนิทผาลมัขึน้สวยงามเป็นทวิแถวสวยงามอกีดว้ย 
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 จากน้ันน าท่านสู่ เมอืงโบราณซคัคารา (Sakkara) น าท่านชม พีระมิดขัน้บนัได อนัเป็นพีระมิดแห่งแรกของอยีปิต ์ใชเ้ป็นสถานที่

ฝังพระศพของกษตัรยิซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของพีระมิดในยุคต่อๆมา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 น าท่านเดินทางสู่ มหาพีระมิดแห่งกีซา (The Great Pyramid of Giza) ที่ไดร้บัการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์อง

โลก ครอบคลุมพืน้ที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นที่ตัง้ของมหาพีระมิด 3 องค ์ซึง่องคฟ์าโรหแ์ห่งอียปิต ์

โบราณสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีฝ่ังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นสิง่ก่อสรา้งทีย่ิง่ใหญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้สิน้ 30 

ปี สรา้งจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นมีน ้าหนักกว่า 2 ตนั น ามาวางชดิติดกนัเป็นรูปทรางกรวยแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่

กระดาษก็สอดไม่ผ่าน พีระมิดแห่งนีป้ระกอบไปดว้ย 

1) พีระมิดคีออพส ์(Cheops) หรอื พีระมิดคูฟู (Khufu) นิยมเรยีกกนัในอีกชือ่หน่ึงว่า มหาพีระมิดแห่งกีซา (The Great 

Pyramid of Giza) เป็นพีระมิดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุด สรา้งในสมยัของฟาโรหคู์ฟู แห่งราชวงศ ์ที่ 4 มีขนาดพืน้ที่ 53 

ตร.ม. สูง 146 เมตร สรา้งดว้ยหินแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง น ้าหนักกว่ากว่า 60 ตนั ภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง อาทิเชน่ หอ้งโถง

ใหญ่ หอ้งโถงพระราชา และหอ้งโถงพระราชนีิ เป็นตน้ สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บรกัษาศพ เพือ่รอการกลบัมาคนืชพีตามความเชือ่

ของชาวอยีปิตใ์นยุคน้ัน 

2) พรีะมดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าเฟรซึง่เป็นพระโอรสของฟาโรหคู์ฟู เป็นพีระมิดหน่ึงในสามพีระมิดแห่งกซีา ซึง่

ตัง้อย่ตรงกลางถดัจากพีระมิดคูฟู สรา้งในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร สรา้งบนเนินดนิขนาดใหญ่ ส่วนยอดของพีระมิดแห่ง

นี้มีช ัน้หินปูนขดัมนัที่ชาวอียิปตโ์บราณก่อสรา้งปิดเป็นผิวช ัน้นอกที่ยงัหลงเหลืออยู่ มีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก 

ท าลายเสยีหายไปมาก นอกจากนีใ้นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัพีระมิดเคเฟรน ยงัมีมหาสฟิงซท์ีเ่ป็นรูปแกะสลกัจากหนิกอ้นเดยีวที่ใหญ่

ทีสุ่ดอกีแห่งหน่ึงของโลกและยงัเป็นอนุสาวรยีแ์บบแกะสลกัลอยตวัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลกอกีดว้ย 

3) พรีะมดิมเิซรนุิส (Mycerinus) หรอืพีระมิดเมนคูเร (Menkaure) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนคูเรโอรสของฟาโรหเ์คเฟรน สรา้งในปี 

2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบนัสูงเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดา

พีระมิดทัง้ 3 แห่งของกีซา ทางทิศใตข้องพีระมิดเมนคูเร ยงัมีการสรา้งพีระมิดราชนีิทัง้ 3 (The Three Queen's Pyramids) 

เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บพระศพของราชนีิ 3 องคใ์นสมยัของฟาโรหเ์มนคูเร   

  ใหท่้านไดถ่้ายภาพ มหาสฟิงซ ์(The Great Sphinx of Giza) ตัง้อยู่ดา้นหน้าของพีระมิดเคเฟรน ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของหมู่

พีระมิดแห่งกีซาและยงัถือเป็นสฟิงซท์ีม่ีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แกะสลกัจากเนินหนิธรรมชาติเพียงกอ้นเดียว มีส่วนหวัเป็นพระ

พกัตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสงิโต มีหนา้ทีเ่ปรยีบเสมือนเป็นตวัแทนของกษัตรยิ ์ และมีพลงัพิเศษเพือ่ปกป้องพระศพและทรพัย ์

สมบตัทิีอ่ยู่ภายในพีระมิด 

 

 

 

 

 

  แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทวัร ์(Optional Tour)  

1. อสิระใหท่้านขีอู่ฐกลางทะเลทราย พรอ้มชมความงดงามของพีระมิด ทัง้ 3 แห่งทีต่ัง้ตระหง่านเป็นฉากหลงั (1 ท่านต่ออูฐ 1 ตวั ใช ้

เวลาประมาณ 20 นาท)ี (ค่าใชจ่้ายในการขีอู่ฐ ท่านละ 20 เหรยีญดอลลารส์หรฐั (USD) โปรดทราบประกนัอุบตัิเหตุทีร่วมอยู่ใน

โปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกจิกรรมพิเศษ ดงัน้ันขึน้อยู่กบัดุลยพินิจของท่าน 

2. อสิระใหท่้านเขา้ชมดา้นในพีระมิด ซึง่เช ือ่ว่าเป็นทีฝ่ังพระศพขององคฟ์าโรห ์ผูส้รา้งพีระมิดน้ัน ภายในจะมีเป็นหอ้งโถง ทางเดนิที่

สามารถเขา้ไปชมได ้(ค่าใชจ่้ายในการเขา้ชมพีระมิดคูฟู ท่านละ 30 เหรยีญดอลลารส์หรฐั (USD)/ ค่าใชจ่้ายในการเขา้ชม

พีระมิดเคเฟรน และค่าใชจ่้ายในการเขา้ชมพีระมิดมิเซรนุิส หรอืพีระมิดเมนคูเร (Menkaure) ท่านละ 10 เหรยีญดอลลารส์หรฐั 

(USD) ทัง้นีใ้นแต่ละวนั การเขา้ชมปิรามิดจะจ ากดัผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกนิวนัละ 300 คนเท่าน้ัน กรณีสนใจเขา้ชมกรุณาตดิต่อหวัหนา้

ทวัรล์่วงหนา้  

 หมายเหตุ: ในการเขา้ชมพีระมิดเป็นทีแ่คบและอากาศเบาบาง และตอ้งท าการปีนบนัไดเพือ่เขา้ไปชมดา้นใน 
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 จากน้ันน าท่านแวะชม ศูนยก์ลางการท ากระดาษปาปีรุส (Papyrus and Cotton Shops) ซึง่เป็นกระดาษชนิดแรกของโลก

ท าจาก ตน้กก (Papyrus) ใชบ้นัทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตุการณส์ าคญัต่างๆ นักประวตัศิาสตรเ์ช ือ่ว่า มีการใชก้ระดาษที่

ท าจากปาปิรุสมาตัง้แต่ปฐมราชวงศข์องอียิปต ์หรอืราวๆ 3,000 ปีก่อนครสิตกาล จากน้ันน าท่านแวะชม โรงงานผลติหวัน ้าหอม 

ซึง่กล่าวกนัว่าการท าน ้าหอมนี้มีสืบทอดมาตัง้แต่สมยัพระนางคลีโอพตัรา และที่นี้ยงัเป็นศูนยก์ลางแหล่งผลิตหวัน ้าหอมขนาดใหญ่ 

ใหก้บัน ้าหอมแบรนดเ์นมดงัๆ หลายแบรนดอ์กีดว้ย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า พเิศษ ล่องเรอืแม่น ้าไนล ์พรอ้มรบัประทานบุฟเฟต ์ 

น าท่าน ล่องเรอืแม่น ้าไนล ์ (Nile Cruise) ใหท่้านไดด้ืม่ด ่าบรรยากาศสองฝั่งของแม่น ้าไนล ์ (Nile River) ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นสายน ้า

แห่งอารยธรรมทีย่าวทีสุ่ดในโลกเป็นทัง้อู่อารยธรรมและเสน้เลอืดใหญ่หล่อเลีย้งภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของทวปีแอฟรกิา ปัจจุบนั

ยงัไดร้บัการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2556 เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตขิองทวปีแอฟรกิา 

มคีวามยาวมากกว่า 6695 กม. ไหลผ่าน 10 ประเทศ ประเทศยูกนัดา, ประเทศเอธโิอเปีย, ประเทศซดูาน, ประเทศซดูานใต,้ ประเทศ

สาธารณรฐัประชาธิปไตยคองโก, ประเทศเคนยา, ประเทศแทนซาเนีย, ประเทศรวนัดา, ประเทศบุรุนดีและสิน้สุดในประเทศอียิปต ์

ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน พรอ้มชมการแสดงพืน้เมือง โชวร์ะบ าหน้าทอ้ง (Belly Dance) เป็นการโชวเ์ตน้ร าที่

เก่าแก่ในแถบอารยธรรมในยุคโบราณ ซึง่มีมาประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละเมดเิตอรเ์รเนียน นักประวตัศิาสตรเ์ช ือ่กนั

ว่าชนเผ่ายิปซเีรร่อ่นคือคนกลุ่มส าคญัที่ไดอ้นุรกัษร์ะบ าหน้าทอ้งนี้ไวใ้หม้ีมาจนถึงปัจจุบนั การโชวร์ะบ าหน้าทอ้งนี้ไดม้ีมาอย่าง

แพรห่ลายและมีการพฒันาซึง่เป็นศลิปะทีโ่ดดเด่นสวยงาม  

ทีพ่กั PYRAMIDS PARK RESORT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Day4 เมืองอเล็กซานเดรยี – หลุมฝังศพใตด้นิแห่งอเล็กซานเดรยี – เสาปอมเปย ์– ป้อมปราการซทิาเดล – หอ้งสมุดแห่งอ

เล็กซานเดรยี 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอเล็กซานเดรยี (Alexandria) (ใช ้

เวลาเดินทางประมาณ 3 ช ั่วโมง) เมืองส าคัญในสมัยโรมนั

ปกครองอียิปต ์ที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองจากกรุง

ไคโร ตัง้อยู่ทางเหนือสุดของอียิปตร์มิฝั่งทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน 

ใกลก้บัปากแม่น ้าไนล ์เดิมทีเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ที่มีช ือ่ว่า 

ราคอนดาห ์เมื่อ 332 ปีก่อนครสิตกาล พระเจา้อเล็กซานเด

อรม์หาราชเดนิทางมาพบ จงึโปรดใหม้ีการปรบัปรุงขยายเมือง

เพื่อสรา้งเป็นเมืองหลวงและตั้งช ื่อใหค้ลอ้งจองกับชือ่ของ

พระองค ์ยงัเป็นสถานทีส่ าคญัในต านานรกัอนัยิง่ใหญ่ของ พระนางคล ีโอพตัราอกีดว้ย 

 น าท่านเขา้ชม หลุมฝังศพใตด้นิแห่งอเล็กซานเดรยี (Catacombs) เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง เป็นสุสานของ

ชาวโรมนัในอดตี มีทัง้หมดสามช ัน้ ช ัน้ที ่1 ใชส้ าหรบัการล าเลยีงโลงและศพ ช ัน้ที ่2 ใชเ้ป็นทีฝ่ังศพ และช ัน้ที ่3 ใชเ้ป็นสถานที่รวม

ญาตแิละเพือ่ร าลกึถงึผูต้าย โดยมีการเลีย้งสงัสรรคก์นัทัง้วนั ซึง่เล่ากนัว่าตอนทีนั่กโบราณคดีคน้พบทีน่ี่เป็นคร ัง้แรก บนโตะ๊ยงัมีขวด

ไวนแ์ละจานวางอยู่ 

 น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกบั เสาปอมเปย ์(Pompey’s Pillar) สิง่ส าคญัโบราณในสมยัโรมนัปกครองอยีปิตท์ีแ่สดงถงึการฉลองชยั

ชนะของชาวโรมนั เป็นเสาหนิแกรนิตสแีดงสูง 27 เมตร หวัเสาประดบัดว้ยลวดลายคอรนิเทรยีน ซึง่ถอืว่าเป็นเสาหนิทีใ่หญ่ทีสุ่ดเท่าที่



 
BCG-EGYPT 6D3N_EY_JAN-MAR2033 

 
 

เคยสรา้งขึน้มา เช ือ่กนัว่าเสาแห่งนีไ้ดช้ ือ่มาจาก ปอมเปย ์ซึง่เป็นเพือ่นสนิทของจูเลยีส ซซีา่ ผูน้ าทีย่ิง่ใหญ่แห่งโรมนั ภายหลงัทัง้สอง

ไดก้ลายเป็นศตัรูกนั และปอมเปยก็์ไดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรยี ก่อนถูกชาวอยิปิตฆ่์าตาย จูเลยีสซซีารจ์งึไดท้ าพิธีเผาศีรษะ

ของปอมเปยท์ีเ่สาแห่งนี ้ปัจจุบนันีเ้หลอืเพียงเสาแบบกรกีตัง้อยู่อย่างโดดเด่นกบัสฟิงซอ์กีสองตวั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ อาหารทะเล  

 น าท่านถ่ายรูปกบั ป้อมปราการซทิาเดล (Citadel) ป้อมปราการโบราณที่ยงัมีความสวยงาม ตัง้อยู่รมิชายฝั่ งทะเลเมดิเตอรเ์ร

เนียน ป้อมแห่งนีถู้กสรา้งขึน้ในครสิศตรรษที ่15 ในอดตีใชเ้ป็นทีต่ัง้ของ ประภาคารฟารอส ซึง่ถอืว่าเป็นหน่ึงในสิง่มหศัจรรยข์องโลก

ยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลอืเพียงส่วนทีเ่ป็นฐาน และไดม้ีรบัการทะนุบ ารุงต่อเตมิจากสุลต่านเกยต์เบย ์

น าท่านถ่ายรูปกับ ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย (Library of 

Alexandria) สถานทีร่วบรวมเร ือ่งราวเกีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องอียิปต ์

ที่มีนักโบราณคดีจากทั่วโลกมาคน้หาขอ้มูลเกีย่วกบัเหตุการณใ์นอดตี 

หอ้งสมุดนีเ้คยถูกเผาในครสิตศ์ตวรรษทีส่ี ่ โดยใชเ้วลาการสรา้งใหม่ 12 

ปี ดว้ยเงนิทุน 220 ลา้นเหรยีญสหรฐั จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุง

ไคโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

ทีพ่กั PYRAMIDS PARK RESORT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอื

เทยีบเท่า 

Day5 พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตอิารยธรรมอยีปิต ์– หอ้งมมัมี ่– สนามบนิไคโร – สนามบนิอาบูดาบ ี

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑอ์ารยธรรมอียิปตแ์ห่งชาติ (National 

Museum of Egyptian Civilization : NMEC) ตั้งอยู่ในตัวเมืองกรุ ง

ไคโร เป็นพิพิธภณัฑแ์ห่งใหม่ของอียิปต ์เปิดใหเ้ขา้อย่างเป็นทางการเมือ่วนัที่ 

04 เมษายน พ.ศ. 2564 ปัจจุบนัเป็นทีต่ัง้ของมมัมีพ่ระศพฟาโรหแ์ละพระราชนีิ

แห่งอียิปต ์ภายหลังการเคลื่อนยา้ยมัมมี่มาจากพิพิธภัณฑเ์ดิมในขบวน

พาเหรด Pharoahs' Golden Parade เมื่อเดือน เม.ย. 2564 ภายใน

พิพิธภัณฑม์ีการแสดงโบราณวัตถุที่จดัแสดงในโถงนิทรรศการหลกัมีกว่า 

1,500 ชิน้ จดัแสดงเสือ้ผา้แบบดัง้เดมิ, แบบจ าลองเรอืโบราณ นอกจากรูปป้ัน

และสิ่งของฟาโรหแ์ลว้หอ้งโถงใหญ่ยงัมีโครงกระดูกมนุษยท์ีม่ีอายุยอ้นกลบัไป 

35,000 ปี แสดงใหเ้ห็นถึงชาวอียิปตโ์บราณมีความกา้วหน้าในดา้นการแพทย ์น าท่านเขา้ชม หอ้งมมัมี่ (The Mummies 

Room) (รวมค่าเขา้แลว้) หอ้งโถงของมมัมีพ่ระศพฟาโรหแ์ละพระราชนีิแห่งอยีิปต ์แบ่งเป็นหอ้งโถงพระศพของฟาโรห ์18 พระองค ์

และราชนีิอีก 4 พระองค ์ตัง้แต่ราชวงศท์ี่ 17 ถึงราชวงศท์ี่ 20 ถือเป็นอญัมณีมงกุฎของพิพิธภณัฑ ์ไดร้บัการออกแบบมาเป็นพิเศษ

เพือ่แสดงมมัมีข่องกษตัรยิแ์ละราชนีิโบราณแห่งอยีปิต ์การออกแบบนีม้ีจุดมุ่งหมายเพือ่ใหผู้ม้าเยือนรูส้ึกเหมือนไดเ้ดินเล่นไปตามหุบ

เขาแห่งราชา  

 น าท่านเดนิทางเขา้สู่ สนามบนิไคโร ประเทศอยีปิต ์เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 

13.40 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส  ์โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY654 

(บรกิารอาหารและเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 05 นาท ี

18.45 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพือ่รอต่อเคร ือ่ง 

22.50 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY402 (บรกิารอาหาร

และเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ัว่โมง 05 นาท ี

Day6 สนามบนิสุวรรณภูม ิ

07.55 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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