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SPECIAL EGYPT 
ไคโร อสัวาน อาบูซิมเบล ลุกซอร ์นอนเรือหรู 5 ดาว 

บินสายการบินแห่งชาติ โอมาน แอร ์(WY ) 
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ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี สถานท่ีท่องเท่ียว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมที่พกัระดบั 4-5  ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมสักตั-สนามบิน

ไคโร (-/-D) 
  ✓ Helnan Dreamland Hotel 

วนัท่ีสอง ไคโร – พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์–พีระมิด 

– สฟริงซ ์–กีซ่า-ตลาดข่านเอลคาลิ (B/L/D) 
✓ ✓ ✓ Helnan Dreamland Hotel 

วนัที่สาม นัง่เครื่องบินสายการบินภายในไปอสัวาน -เขื่อน

ยกัษ์อสัวาน-เสาหินโอเบลิสก-์ล่องเรือใบโบราณ 

เรือเฟลุคกะ-สวนพฤกษศาสตร ์ (B/L/D) 

✓ ✓ ✓ พกัคา้งคืนบนเรือ   

วนัที่ส่ี ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล-อาบูซิมเบลเทมเพล –

อสัวาน-โคมอนโบ เทมเพล-เอ็ดฟู (B/L/D) 
✓ ✓ ✓ พกัคา้งคืนบนเรือ   

วนัที่หา้ เอ็ดฟูเทมเพล – ลุกซอร ์-พกัผ่อนตามอธัยาศยํ

บนเรือ  (B/L/D) 
✓ ✓ ✓ พกัคา้งคืนบนเรือ   

วนัที่หก ชม หุบผากษัตริย-์ชม วิหารฮคัเชฟซุต-ชม

อนุสาวรียแ์ห่งเมมนอนมหาวิหารคารนั์ค-วิหารลกั

ซอร ์(The Temple of Luxor ) สนามบินไคโร   

(B/L/D) 

✓ ✓ ✓  

วนัที่เจ็ด มสักตั (โอมาน) - สนามบินสุวรรณภูมิ     

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เท่ียวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-MCT มสักตั 09.10-12.05 WY818 6 ชัว่โมง 

มสักตั MCT-CAI ไคโร 14.35-17.00 WY405 4 ชัว่โมง 

CAI ไคโร-ASW อสัวาน …………………………………… ………………….. ………………………. 

LXR ลุกซอร-์CAI ไคโร ................................. ................... ...................... 

ไคโร CAI-MCT มสักตั 01.25-07.25 WY408 4 ชัว่โมง 

มสักตั MCT-BKK สุวรรณภูม ิ 08.50 – 18.00 WY815 6 ชัว่โมง 
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วันท่ีหน่ึง  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต - สนามบินไคโร                                            (-/-D) 

 

06:00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู

ทางเขา้ท่ี 6-7  แถว M เคานเ์ตอรส์ายการบินโอมาน แอร ์ ซึ่งมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้ม

อาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน 

 

09.10 น.     ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร ์เท่ียวบินท่ี “WY 818   

12.05 น.         ถึงสนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

14.35 น.        ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร ์เท่ียวบินท่ี “WY 405 

17.00 น.        ถึงสนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระในการเดินทางเรียบรอ้ยแลว้  

                    นําท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                    น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Helnan Dreamland Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

วันท่ีสอง  ไคโร – พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์– พีระมิด – สฟริงซ ์– กีซ่า - ตลาดข่านเอลคาลิ             (B/L/D) 

 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพัก 

                    จากน้ันนําคณะเดินทางเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์อนัเลื่องชื่อของโลกเป็นสถานท่ีท่ีรวม 

                    ศิลปะวตัถุโบราณมากมายท่ีสุดในโลกแห่งหน่ึงชม  โลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค าของฟาโรหต์ุตนั 

                    คาเมนและสมบตัิส่วนตวัอีกมากมายของพระองค ์อาทิ เตียงบรรทม รถศึกและเกา้อี้ บรรลงักท์องคาํซึ่งภาพ 
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                    บนพนักเกา้อี้ โรแมนติกมาก เป็นภาพของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนนัง่อยู่บนเกา้อี้ และมเหสีของพระองคก์าํลงัทา

น้ํามนัหอมให ้ทั้งคู่ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดงถึงความรกัอนัลึกซึ้ ง นอกจากน้ีท่านยงัจะไดช้มสมบติัอนั

ลํ้าค่าอื่นๆ อีกจาํนวนมาก เช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต  ส่ิงของทั้งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กว่า 

3,300 ปี (ชมมัมม่ีของฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 และมันม่ีของกษัตริยท์ั้ง 11 พระองค ์ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยู่

ในรายการ ประมาณ 100 อิยิปตป์อนด)์ 

 

 
 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัคารทอ้งถ่ิน  

บ่าย นําคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อเขา้ชม “มหาปีรามิด”  หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ) เป็นชื่อเรียกของ

สถานท่ีฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบนัคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้ นท่ี 2,000 ตร.ม. บนท่ีราบสูง

ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นท่ีตั้งของมหาปิรามิด 3 องค ์ซึ่งองค์

ฟาโรหแ์ห่งอียิปตโ์บราณสรา้งขึ้ นเพื่อฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็น

ส่ิงก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งส้ิน 30 ปี 

สรา้งจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกว่า 2 ตนั หินแต่ละ

กอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซึ่ง

ประกอบดว้ย 
1) ปิรามิดคีออพส ์(Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สรา้งในพื้ นท่ี 53 ตร.ม. 

สูง 146 เมตร สรา้งดว้ยหินแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง น้าหนักกว่ากว่า 60 ตนัภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถง

ใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชินี เป็นปิรามิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก กล่าวกนัว่าอาจนาวหิารเซ็นตปิ์เตอรท่ี์
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กรุงโรมรวมกบัวิหารเซ็นตป์อลท่ีลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามิดแห่งน้ีไดอ้ย่าง

สบาย  

2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิรามิด 

10 เมตร สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทาใหดู้สง่ากว่าปิรามิด 2 องค ์กินเน้ือท่ีประมาณ 1.6 ลา้นลูกบาศก์

เมตร มีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  

3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กท่ีสุด สูง 66.45 

เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร ชม “สฟิงซ”์ ท่ีแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวั

เป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละลาํตวัเป็นสิงโต ท่านอาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทศัน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิด

เป็นฉากหลัง อิสระเดินเท่ียวตามอธัยาศัย (หรือเขา้ไปชมภายในตวัปีระมิดซ่ึงเชื่อว่าเป็นท่ีฝังพระศพของ

องคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมิดนั้น ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่ มีทางเดินซ่ึงเราสามารถเดินลงไปดูได ้ค่า

เขา้ชมไม่ไดร้วมอยู่ในค่าบริการทัวร ์และตอ้งไปเขา้คิวซ้ือบตัรเอง เน่ืองจากในแต่ละวันจะมีผูเ้ขา้ชมได้

ไม่เกินวันละ 300 คนเท่านั้น)แวะชม ศูนยก์ลางการท า “กระดาษปาปีรุส” ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลก

ทําจากตน้กก (PAPYRUS) ใชบ้ันทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพรอ้มกับ

แวะชม โรงงานผลิตหวัน ้าหอม PERFUME FACTORY ซึ่งกล่าวกนัว่าการทาํน้ําหอมแบบน้ีสืบทอดมาตั้งแต่

สมยั พระนางคลีโอพตัรา และยงัเป็นศูนยก์ลาง แหล่งผลิดหวัน้ําหอมขนาดใหญ่ใหก้บัยี่หอ้ 
แบรนดเ์นมดงั ๆหลายยี่หอ้อีกดว้ย 
 

 

 
 

 
 
 

                    พรอ้มทั้งจะไดช้มวิวเมืองไคโรจากมุมสูงอิสระเลือกซื้ อส้ินคา้พื้ นเมืองมากมายท่ี “ตลาดข่านเอลคาลลีี” ตลาด

สาํคญัทางการคา้ขายของพื้ นเมืองและแหล่งสินคา้ท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้ อของ

พื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นขวดน้ําหอมท่ีทาํดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอย

ลวดลายแบบอาหรบั พรม และของท่ีระลึกแบบพื้ นเมือง เดินทางสู่สนามบินไคโร 

ค า่                บริการอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

                    น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Helnan Dreamland Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
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วันท่ีสาม    อบูซิมเบล – มหาวิหารอบูซิมเบล –อสัวาน –วิหารคอมออมโบ – เอ็ดฟู                                (B/L/D)  

 

เชา้            บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                    หลงัอาหารนําคณะเดินทางไปสนามบินไคโรเพื่อเดินทางไปเมืองอสัวาน  

00.00 น.     ออกเดินทางโดยสายการบิน อียิปต ์แอร ์เท่ียวบินท่ี “…………………..  

00.00 น.        ถึงสนามบินเมืองอสัวาน  

 

 

 

                     นําท่านไปชม เขื่อนยกัษอ์สัวาน หรืออีกชื่อหน่ึงเรียกว่า High Dam ท่ีสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อ  ช่วยใหม้ ี

                     น้ําหล่อเลี้ ยงไร่นาตลอดปี อีกทั้งยงัใชพ้ลงัน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของคนทั้ง  

                     ประเทศ และเพื่อป้องกนัน้ําไหลท่วมจากแม่น้ําไนลเ์วลาฝนตกหนัก ซึ่งเขื่อนน้ีมีความยาว 36,000 เมตร ซึ่ง   

                     นักท่องเท่ียวสามารถมองเห็นทะเลสาบท่ีเกิดจากการสรา้งเขื่อนสรา้งแม่น้ําไนล ์คือ ทะเลสาบนัสเซอร ์(  

 

                     Nasser ) มีความลึก 80 เมตรและกวา้ง 10 เมตร จากน้ันนําท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก ์แกะสลกัจากหน้าผา 

                     ซึง่ยงัไม่แลว้เสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหินมหึมาท่ีสกัดเกือบเสร็จแลว้  แต่มีรอยราวจึงท้ิงคา้ง 

                     ไวเ้ช่นน้ัน  แท่งหินน้ีเป็นของพระนางฮทัเชปซุท  หากไม่แตกรา้วจะเป็นเสาโอเบลิสกท่ี์สูง 41 เมตร หนัก  

                     1,200 ตนั เสาโอเบลิสกน้ี์เป็นอนุสาวรียช์นิดหน่ึงของอียิปตโ์บราณ สรา้งเพื่อบูชาแด่เทพ อามุน-รา หรือ    

                     สุริยะเทพ  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน 

บ่าย นําคณะเดินทางกลบัสู่เมืองอสัวาน  
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ถึง เมืองอัสวาน จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เรือสําราญท่ีพกัซึ่งเป็นเรือสําราญขนาดใหญ่ ล่องไปตามแม่น้ําไนล ์

ล่องเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ( Felucca) ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร ์(Botanical Gardens) เป็นท่ีศูนยร์วม

พันธ์ไมน้านาชนิด, สุสานอากาข่าน, วิวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอัสวานสองขา้งทาง ฯลฯ ล่องเรือชมวิว

ทิวทศัน์อนังดงามหน้าเมืองอสัวานขณะล่องไปตามแม่น้ําไนล ์ 

ค า่   บริการอาหารค า่บนเรือ ( บุฟเฟต ์) และ   

                    พกัคา้งคืนบนเรือ   

 

วันท่ีสี่     ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล-อาบูซิมเบลเทมเพล –อสัวาน-โคมอนโบเทมเพล-เอ็ดฟู                     (B/L/D)  

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ 

                    ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ่งประกอบดว้ยวิหารใหญ่ของ ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 และวิหารของ เนเฟอรต์ารี ซึ่ง 

                    เป็นมเหสีท่ีรกัของพระองค ์วิหารอาบูซิมเบลงดงามยิ่งใหญ่และมีชื่อกอ้งโลกเพราะเมื่อมีการสรา้งเขื่อนขนาด 

                    ยกัษ์ท่ีอสัวาน ทาํใหว้ิหาร 17 แห่งจมอยู่ใตน้ํ้า จนองคก์ารยูเนสโกต้อ้งมาช่วยยกใหแ้ละมหาวิหารอาบูซิมเบลก็ 

                    ถูกยกขึ้ นสูงจากพื้ นดิน  65 เมตร ซึ่งเป็นงานท่ียากมาก ใชเ้วลาทั้งส้ิน 4 ปี ส้ินค่าใชจ่้าย 40 ลา้นเหรียญสหรฐั  

                    ภายในวิหารใหญ่มีหอ้งบูชาและมีรูปสลกั 4 องคนั์ง่อยู่ หน่ึงในน้ันคือ ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 พรอ้มดว้ยเทพเจา้ 

                    

                    ต่างๆ อีก 3 องค ์และทุกปีวนัท่ี 22 ก.พ. และวนัท่ี 22 ต.ค. ลาํแสงแรกของพระอาทิตยจ์ะสาดส่องเขา้ไปตอ้ง 

                    รูปสลกั และวา่กนัว่าวนัท่ี 22 ก.พ. ตรงกบัวนัประสูติของฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ขณะท่ีวนัท่ี 22 ต.ค. ตรงกับวนัขึ้ น 

                    ครองราชยข์องพระองค ์แสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคาํนวณของชาวอียิปตโ์บราณ   

เท่ียง   บริการอาหารกลางวันบนเรือ 

ขณะที่เรือล่องไป คอมออมโบ (Kom Ombo) ชุมชนท่ีตั้งอยู่ติดริมแม่น้ําไนล ์บา้นเรือนส่วนใหญ่สูงเพียง 1 หรือ 

2 ชั้น  ระหว่างทางผ่านแหล่งเพาะปลูกท่ีสําคัญริมแม่น้ํา นําท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ตั้งอยู่บนเนินเขา
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เล็กๆ ท่ีลํ้าออกมาถึงแม่น้ําไนล์  สามารถเห็นวิวของแม่น้ําไนล์อันงดงาม  คําว่า “คอม” เป็นภาษาอาหรับ 

หมายถึงภูเขาเล็กๆ  วิหารน้ีเกือบเป็นวิหารอะโครโพลิสของกรีก  หินท่ีใชส้รา้งแตกต่างกบัวิหารอื่นๆ  อาจเป็น

เพราะถูกปกคลุมดว้ยทรายเป็นเวลานาน  การวางแบบของพื้ นท่ีแปลกและเป็นเฉพาะตวั เป็นวิหารของเทพเจา้

สององค์ คือ เทพโซเบค (Sobek) เทพเจา้แห่งความอุดมสมบูรณ์ มีรูปร่างเป็นมนุษยแ์ต่เศียรเป็นจระเข ้และ 

เทพเจา้ฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจา้แห่งการแพทยอ์ียิปต์โบราณ  วิหารน้ีสรา้งบนเนินเขาริมฝ่ังแม่น้ําไนล์ 

เป็นบริเวณท่ีมีจระเขชุ้กชุมในสมัยโบราณ  วดัน้ีจึงบูชาเทพโซเบก ซึ่งมีหัวเป็นจระเข ้  และมีจระเขม้ัมมี่เก็บ

รักษาไว ้ ชมภาพแกะสลกัพระนางคลีโอพัตรา ซึ่งเป็นรูปแบบของเครื่องแต่งกายในการทําภาพยนตร ์ และ

ภาพแกะสลักท่ีสําคัญ คือ ภาพแกะสลักการแพทยแ์ผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์

โบราณ และปฏิทินโบราณ  มีรา้นคา้มากมายตั้งอยู่ตลอดแนวท่าเรือ  ขายเส้ือผา้และสินคา้พื้ นเมือง  

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่บนเรือ ซึ่งมีสถานบันเทิงต่างๆไวใ้หทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลิน อาทิเช่น ไนท์คลับ, สระว่าย

น้ํา, รา้นขายของท่ีระลึก ฯลฯ  

                   พกัคา้งคืนบนเรือ   

 

 

วันท่ีหา้    เอ็ดฟูเทมเพล – ลุกซอร ์-พกัผ่อนตามอธัยาศ ยบนเรือ                                                   (B/L/D) 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ 
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นําท่าน นัง่รถเทียมมา้ไปชม วิหารเอ็ดฟู  ซึ่งไดร้ับการยกย่องว่า  เป็นวิหารอียิปต์โบราณท่ียังคงสภาพ

สมบูรณ์ท่ีสุด  ตั้งอยู่ศูนย์กลางของบริเวณท่ีอยู่อาศัย  สรา้งขึ้ นเพื่อบูชา เทพเจา้ฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็น

เหน่ียว เป็นเทพเจา้แห่งความดีและฉลาดรอบรู ้มองไดไ้กลเหมือนตาเหยี่ยว อดีตวิหารถูกปกคลุมดว้ยทราย

เกือบถึงยอดตัวเสาและหัวเสาเป็นเวลานาน ปี ค.ศ. 1860 มีการขนทราย ปรากฏว่าตัววิหารยงัแข็งแรง แน่น

หนา  ขนาดของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนท่ีวดัได ้79 เมตรตรงดา้นหน้าและสูง 36 ม. วิหาร

น้ีมีขนาดใหญ่และสวยงาม   (กรุณาทิปคนขบัรถมา้ท่านละ US$ 1)  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน  

                    ล่องเรือเดินทางไปยงัเมืองลุกซอร ์พกัผ่อนตามอธัยาศยับนเรือสาํราญ 

 

ค า่  บริการอาหารค า่บนเรือ ซึ่งมีสถานบันเทิงต่างๆไวใ้หทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลิน อาทิเช่น ไนท์คลับ, สระว่าย

น้ํา, รา้นขายของท่ีระลึก ฯลฯ  

                    

                   พกัคา้งคืนบนเรือ   

 

วันท่ีหก        ชม หุบผากษัตริย-์ชม วิหารฮคัเชฟซุต - ชมอนุสาวรียแ์ห่งเมมนอนมหาวิหารคารน์ัค - 

                  วิหารลกัซอร ์(The Temple of Luxor ) สนามบินไคโร                                 (B/L/D) 

 

เชา้           บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของเรือ 

 

นําท่านเดินทางขา้มไปฝ่ังตะวนัตกของแม่น้ําไนล ์(West Bank) หรือ นครธีบส์ในสมยัอียิปต์โบราณ  อดีตเชื่อ

ว่าเป็นท่ีอยู่ของคนตาย หรือ นครของผู้วายชนม์ (Necropolis of Thebes) เต็มไปดว้ยกลุ่มโบราณสถานท่ีมี

ประวัติน่าพิศวง ปัจจุบันเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ  ชม หุบผากษัตริย์ (Valley of the 

Kings) เป็นท่ีฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ตั้งอยู่ท่ีเทือกเขาทีบัน  ท่านสามารถเลือกเข้าชมไดเ้พียง 3 

สุสาน  ดา้นหน้าทางเขา้สุสานฟาโรห์บนยอดเขาน้ันดูคลา้ยปลายแหลมยอดปิรามิด  เป็นการเลือกหวงซุย้ใน

การฝ่ังศพ  ใหค้ลา้ยว่าฝังอยู่ใตปิ้รามิด  สุสานเหล่าน้ีเป็นสุสานท่ีถูกเลือกใหเ้ป็นสุสานท่ีเก็บ มัมมี่และสมบติั

ของกษัตริยถึ์ง 63 สุสาน  แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกนั  ขึ้ นอยู่กบัระยะเวลาครองราชย ์ สุสานเริ่มสรา้ง

เมื่อฟาโรหค์รองราชย ์ และปิดเมื่อฟาโรห์ส้ินพระชนม ์ ภายในหลุมมีจิตรกรรมท่ีงดงามสีสดใสราวกบัเพิ่งวาด

เสร็จไม่นานน้ี  (ไม่รวมค่าเขา้สุสานของฟาโรหต์ุตนัคามอน  ท่านละ 100 อิยิปปอนด ์ถา้ตอ้งการชม

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

มาแลว้เป็นท่ีประดิษฐานพระศพของ ฟาโรหห์ญิงฮตัเชพซุต รูจ้กัในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรหห์ญิงองคเ์ดียว 

ในประวติัศาสตรอ์ียิปต ์ ท่ีรุ่งเรืองมากในสมยัของพระองค ์ชมอนุสาวรียแ์ห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) 

หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปท่ี 3 อดีตเคยใชเ้ป็นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปท่ี 3  ประมาณ 

2,000 กว่าปีก่อน  เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง  ทาํใหต้วัวิหารพงัลงมา  เหลือเพียงรูปสลกัหินทรายขนาด

ใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน 

นําท่านชม มหาวิหารคารน์ัค (The Temple of Karnak) เป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ตวัวิหารหลงัเดียวมีเน้ือท่ี

ถึง 60 เอเคอร ์ ซึ่งใหญ่พอท่ีจะนําโบสถข์นาดใหญ่ของยุโรปไปวางไดถึ้ง 10 หลงั มหาวิหารแห่งน้ีเริ่มก่อสรา้ง
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ในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแลว้ หลังจากน้ัน ฟาโรห์องค์

ต่างๆ ก็เริ่มสรา้งเพิ่มเติม ทาํใหว้ิหารมีขนาดใหญ่ขึ้ นอย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแลว้ ขอใหทุ้ก 

 

ท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปตโ์บราณใชว้ิธีใดในการขนยา้ยเสา และหิน พรอ้มทั้งการแกะสลกัลวดลาย ซึ่ง

เมื่อท่านเห็นความสูงแลว้ก็จะยิ่งทาํใหนึ้กไม่ออกก็เป็นได ้ว่าเขาใชว้ิธีทาํอย่างไร  

นําท่านชม วิหารลักซอร ์(The Temple of Luxor) ซึ่งสรา้งถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ เช่นกัน 

วิหารแห่งน้ีไดร้บัการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบดว้ยซุม้ประตูขนาดใหญ่และรูปสลกั

หินแกรนิตขนาด มหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสท่ี 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสา

หินแกรนิตขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลกัดว้ยอกัษรอียิปตโ์บราณ(เฮโรกริฟฟิค) เพื่อสรรเสริญเทพเจา้อมอนรา ซึ่งท่าน

อาจจะไดเ้ห็นเสาเช่นน้ีอีกท่ี  ปลาซ เดอ ลา ทริออง (Place de la Triamph) เมืองปารีส ประเทศฝรัง่เศส 

(แต่เอะ๊! ท าไมจึงมีเหมือนกันเล่าอียิปตไ์ปเอามาจากฝรัง่เศสหรือ? ลองหาค าตอบดูละกัน)  

 

ภาพสลกัท่ีวิหารแห่งน้ีก็ถือไดว้่าน่าสนใจไม่น้อย เช่น ภาพขบวนนักรบเดินแถว ท่ีสลกัอย่างแตกต่างกนัว่าเป็น

นักรบชนชาติใดบา้ง เห็นแลว้ก็ชวนใหนึ้กถึงภาพสลกัขบวนนักรบท่ีปราสาทหินในเขมร (ท่ีว่าของกลุ่มเสียม --

- สยาม จะเดินแตกแถวกนั) นอกจากน้ัน ดา้นหน้าวิหารจะมี ถนนสฟิงซห์นา้แพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 

กิโลเมตรใชเ้ป็นทางเชื่อมระหว่างวิหารลกัซอรก์บัวิหารคารนั์ค  
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น าท่านเย่ียมชม พรอ้มชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองท่ีตลาดลกัซอร ์ 

                    เดินทางไปยงัสนามบินลุกซอรเ์พื่อบินไปยงัสยามบินไคโร 

 

วันท่ีเจ็ด         มัสกัต (โอมาน) – สนามบินสุวรรณภูมิ                                                    (B/L/D)  

 
00.45 น.     ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร ์เท่ียวบิน ท่ี WY 408  
06.55 น. ถึงสนามบินเมืองมสักตั 

08.50 น.         ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร ์เท่ียวบินท่ี “WY 815  

18.00 น.        ถึง  สนามบินสุวรรณภูม ิ    

 

ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ และ ความประทบัใจมิรูล้ืม 

****************************************** 

 

**รายการทวัรอ์าจจะมีการปรบัเปลี่ยนตามตารางการเดินทางของเรือ โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั** 

 

 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวัด หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจง้

ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท  

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้ นในกรณีท่ีทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง  

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
 

พกัเดียวเพิ่ม 

 

29 เม.ย.-5 พ.ค. 66 

 

 70,988 บาท 70,988 บาท 69,988 บาท 9,900 บาท 

เก็บทิปส าหรบัไกดท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถ 80 USD/ท่าน/ทริป 
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หมายเหต ุ

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภยัเป็นหลกั 

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลีย่นแปลงขนาดของพาหนะทีใ่ช้

ในการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

***เด็กท่ีอายุ เกิน 6 ขวบ บงัคบัตอ้งเสริมเตียงค่ะ*** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.  ค่าตัว๋เครื่องบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ-มสักตั-ไคโร–มสักตั - กรุงเทพ ชั้นประหยดั 

โดยสายการบิน โอมาน แอร ์รวมน้ําหนักกระเป๋า 30 กิโลกรมั 1 ใบ/ท่าน 

2.  ค่าตัว๋เครื่องบิน ไคโร-อสัวาน ชั้นประหยดั 

โดยสายการบิน อียิปต ์แอร ์รวมน้ําหนักกระเป๋า 23 กิโลกรมั 1 ใบ/ท่าน 

3.   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

4.   ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านในโรงแรมระดบั 4-5 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  

     รวมทั้งส้ิน 2 คืน และบนเรือ 3 คืน 

5.   ค่ารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง  

6.   ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ 

7.   ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

8.   ค่าวีซ่าประเทศอียิปต ์(วีซ่ากรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 30 วนั (สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

9.   ค่าบริการนําทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทยมืออาชีพผูช้าํนาญเสน้ทาง 

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

     วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

 

(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง 

2. ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

3. ค่าขี่อูฐ, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ท่ีพิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม สัง่พิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบาร์และทีวีช่อง

พิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และคนขบัรถ  USD 80 / ต่อท่าน / ทริป  

ค่าทิปหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทยแลว้แต่ความพึงพอใจของลูกคา้ 
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ค่ายื่นวีซ่าเด่ียวท่ีเมืองไทย *ในกรณ๊ผูเ้ดินทางไม่สะดวกใหท้างทวัรย์ื่นวีซ่ากรุ๊ปให ้

  

1. ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปส่งสาํเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั ไมม่ีค่าใชจ่้ายเพิ่ม  

2. กรณียื่นท่ีเมืองไทยแบบวีซ่าเด่ียว 

*ตอ้งยื่นก่อนการเดินทางอย่างน้อง 30 วนั 

- หนังสือเดินทาง 

   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือสาํหรบัประทบัตราวีซ่า  

- รูปถ่าย 

   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จาํนวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพื้ นหลงัสีขาว เท่าน้ัน ทางสถานฑูตไม่รบั

พิจารณารูปถ่ายท่ีเป็นรูปสต๊ิกเกอร ์หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั หรือรูปท่ีนํามาตดั

ต่อ 

- หลกัฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง สาํเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทางแสดง

ความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) 

  ***** สาํคญัมาก จะตอ้งเซ็นชื่อรบัรองสาํเนา และประทบัตราบริษัทเป็นสาํคญั ***** 

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการทาํงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสงักดั มีขอ้ความระบุตาํแหน่ง เงินเดือน 

รายได ้  วนัเริ่มทาํงาน และช่วงเวลาท่ีไดร้บัอนุมติัใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และจะตอ้งประทบัตราบริษัทรบัรอง

เป็นสาํคญั   

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ พรอ้มตราประทบัของ    

  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และสาํเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นชื่อรบัรองสาํเนา 

- หลกัฐานการเงิน 

  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน(ไม่เอา STATEMENT) 

 

หมายเหตุเกี่ยวกบัการขอนุมติัวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่งมอบ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ 

อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวีซ่าอีกครั้ง) 

 *** ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยู่ในดุลยพนิิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมกีารเรียกเอกสารเพิม่เติมจากท่ีได้

ระบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 

*** อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบติัของลูกคา้ในแต่ละราย หาก

ท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 25, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วัน)พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดท่ี 2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 21 วัน  

หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 

 

กรณียกเลิก 

 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วันน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาํเรื่องยื่นเอกสารไปยังสาย

การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไม่

สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการ

บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสาํคญั  

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน  ซึ่งในกรณี

น้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจัดหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน้ํามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ท่านใด ย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติ ลูกคา้ตอ้งช าระค่ามัดจ าท่ี 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ีสถานฑูตฯ 

เรียกเก็บ 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ ในกรณีท่ีส่งหนา้พาสปอรต์อายุเหลือนอ้ยกว่า 6 เดือน ทางบริษัทฯ

ไม่รบัผิดชอบกรณีสายการบินปฏิเสธในการขึ้ นเครื่อง 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 


