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           ไคโร-อสัวาน–อาบซูิมเบล–ลคัซอร-์อเล็กซานเดรยี-ไคโร 

***** จดุเด่นน่าสนใจของรายการท่องเท่ียว*** 
➢ ชมปิระมดิ หนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลก  รวมขีอ่ฐูววิปิระมดิ 
➢ ชมวหิารอาบซูเิบลแหง่มรดกโลก 
➢ ลอ่งเรอืแมน่ า้ไนลแ์หง่ก าเนดิอารยธรรม เร ิม่จากอสัวานจนถงึลกัซอร ์
➢ เทีย่วอเล็กซานเดรยี “เมอืงไขมุ่กแหง่เมดเิตอรเ์รเนยีน” 
➢ มบีนิภายใน 2 ขา ไคโร-อสัวาน // ลกัซอร-์ไคโร  
➢ บนิดเีวลาด ีถงึเชา้กลบัดกึ พกัด ีทีพ่กัโรงแรม 5 ดาว เรอื 5 ดาว 
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ก ำหนดกำรเดินทำงปี 2566:    

วนัที ่1/                               สนามบนิสวุรรณภมู ิ  - - - 

21.00 น.    คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิเคานเ์ตอรส์ายการบนิ โรยัล จอรแ์ดนเนียล ช ัน้ 4   
                แถว 15 เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ กรณุาสงัเกตป้าย DISCOVERY EGYPT 

 

วนัที ่2/             อมัมาน – ไคโร – ปิระมดิ – เมมฟิส - ซคัคารา่  - L D 
00.25 น.  บนิสูก่รงุอัมมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยสายการบนิโรยัลจอรแ์ดนเนยีล  
 เทีย่วบนิ RJ 183 00.25-05.10 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  8.45 ชัว่โมง)  
05.10 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิอัมมาน ประเทศจอรแ์ดน รอเปลีย่นเครือ่งไปไคโร 
06.50 น.  เหนิฟ้าสูก่รงุไคโร ประเทศอยีปิต ์โดยสายการบนิโรยัลจอรแ์ดนเนยีล  
 เทีย่วบนิ RJ 501 06.50-07.20 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  1.30 ชัว่โมง)  
07.20 น.  เดนิทางถงึสนามบนิกรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋า 
เชา้  น าท่านเดินทาง สู่ปิระมดิ หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก  เช่น มหาปิระมิดคี 

(Cheops)  ปิระมดิเคฟเฟร (Chephren) และปิระมดิไมครนีอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ ์
(Sphinx) ซึง่มหีนา้ทีเ่ฝ้าวหิารและสสุานของกษัตรยิ ์เป็นเครือ่งแสดงถงึอ านาจ ล าตัว
เป็นสงิโตหมอบเพศผู ้มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร 
แกะสลักจากหนิปนูเพยีงกอ้นเดยีวโดยใชพ้ระพักตรข์องฟาโรหเ์คฟเฟร โดยทีบ่รเิวณที่
ราบสงูกซีา่นีม้เีพยีงตัวเดยีวเทา่นัน้  *** พเิศษ แถมขีอ่ฐูชมววิปิระมดิ***  

    กรณุาทปิคนจงูอฐู 1$, หากตอ้งการมดุใตปิ้ระมติกรณุาตดิตอ่ไกดห์รอืหัวหนา้ทัวร ์
เทีย่ง       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมมฟิส (Memphis) เมอืงหลวงเกา่ แหง่แรกในยคุอยีปิตโ์บราณ

กว่า 5,000 ปี ถูกบันทกึไวใ้นประวัตศิาสตร์ว่ามีความส าคัญ ในการรวมอียปิต์บนและ
อยีปิตล์่างใหเ้ป็นหนึ่งเดยีว โดยฟาโรหน์าเมอร ์ ปฐมกษัตรยิแ์ห่งราชวงศท์ี ่1 ระหว่าง
ทางทา่นจะไดเ้ห็นตัวฐานรากของสถานทีโ่บราณ และรูปแกะสลักจากหินทีย่ังหลงเหลอื
อยู่ในระดับพืน้ดนิ เขา้ชมพพิธิภัณฑก์ลางแจง้แห่งเมอืงเมมฟิส อันจัดแสดงรูปแกะสลัก
ขนาดยักษ์ ดว้ยหนิแกรนติสชีมพจูากเมอืงอัสวานของ ฟาโรหร์ามเสสที ่2 ซึง่มพีระพักตร์
อันงดงาม ซึง่สลักดว้ยชา่งฝีมอืชัน้เยีย่มไวใ้นอาคารโปร่ง ซึง่ภายในยังจัดแสดงชิน้สว่น
วัตถุโบราณและรูปสลักจากวหิารส าคัญต่างๆในอยีปิต ์ส่วนการจัดแสดงกลางแจง้ ชม
สฟิงค์ และ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 โดยแต่ละองค์จะสวมมงกุฎที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
จากนั้นเดนิทางต่อไปยังเมอืงโบราณที่ใกลก้ันอกีเมอืงคอื ซคัคารา่  (Sakkara) เพื่อ
ชมปิระมดิข ัน้บนัได (Step pyramids) เป็นสิง่ก่อสรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานที่ฝัง
พระศพของ กษัตรยิซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของปิรามดิ  

ค า่    รับประทานอาหารภัตราคาร ในโรงแรม 
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              พักโรงแรมระดับ 5 ดาว เมอืงไคโร 

วนัที ่3/ อสัวาน– วหิารฟิเลย ์- เสาหนิโอเบลกิ - ไฮดแ์ดม - อสัวาน  B L D 

เชา้         รบัอาหารเชา้ (อาหารกลอ่ง) - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไคโรเพือ่เดนิทางสูเ่มอืงอัสวาน  
..........   บนิสูเ่มอืงอัสวานโดยเทีย่วบนิ ............. บนิประมาณ 1.25 ช.ม 
.........    ถงึสนามบนิอัสวาน รับกระเป่าเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นไปยัง วหิารฟิเลย ์(Philae) โดยเรอื

วหิารนี้สรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพไีอซสิ (Isis) ในอดตีวหิารเคยถกูสรา้งขึน้บนเกาะฟิเลกลาง
แมน่ ้าไนล ์แตเ่มือ่เขือ่นอัสวานสรา้งเสร็จ วหิารทัง้วหิารก็จมอยูใ่ตร้ะดับน ้า นานาชาตจิงึ
เขา้มาชว่ยเหลอืโดยการสรา้งท านบกัน้น ้า และยา้ยหนิทลีะกอ้น ขึน้มาสรา้งวหิารแห่ง
ใหมท่ีเ่กาะอากลิเกยี แทนทีต่ัง้เดมิ  

เทีย่ง        รับประทานอาหาร ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านชมแหล่งหนิแร่แกรนติทีเ่กา่แกแ่ละเสาหนิโอเบลกิ (The Unfinished Obelisk) 
ทีย่ังสรา้งไมเ่สร็จ หากสรา้งเสร็จเมือ่ยกขึน้ตัง้จะเป็นเสาโอเบลกิทีส่งูทีส่ดุในอยีปิต ์ชม 
เขือ่นอัสวาน หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า ไฮดแ์ดม (High Dam) ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1960 
เพื่อช่วยใหม้ีน ้ าหล่อเลี้ยงไร่นาตลอดปี อีกทัง้ยังใชพ้ลังน ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
เพยีงพอกับความตอ้งการของคนทัง้ประเทศ และเพือ่ป้องกันน ้าจากแมน่ ้าไนลไ์หลทว่ม
เวลาถงึฤดูน ้าหลาก จากนัน้น าท่านลงเรอืเล็กเพือ่เดนิทางสู ่หมูบ่า้นนูเบยีน ชมความ
สวยงาม 2 ขา้งทางของแมน่ ้าไนล ์ชมวถิชีวีติชนเผ่านูเบยีนหมูบ่า้นเล็กๆทียั่งคงอนุรักษ์
อารยธรรมทีเ่กา่แก ่บา้นเรอืนเต็มไปดว้ยสสีนัสฟ้ีาเป็นสญัลักษณ์แทนแมน่ ้าไนล ์ 

ค า่  รับประทานอาหาร ภัตราคารในเรอื บฟุเฟย ์
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     พักโรงแรมระดับ 5 ดาว เมอืงอสัวาน 

 
 

 

วนัที ่4/            อสัวาน – อาบซูมิเบล – วหิาร รามเสสที ่2 - คอมออมโบ  B L D 

เชา้  รบัอาหารกลอ่ง - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางโดยรถยนตส์ูเ่มอืงอาบซูมิเบล (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ช.ม)  

 ชมสถานที่ศักดิส์ทิธิ ์มหาวหิาร รามเสสที่ 2 (Great Temple of Ramses 2) เป็นวหิารที่

ส าคัญ ดา้นหนา้วหิารจะมรีูปสลักซึง่มพีระพักตรข์องฟาโรหร์ามเสสที ่2 ตัง้อยู่ 4 องคต์รง

ทางเขา้ สรา้งขึน้เพื่อถวายเป็นทีบู่ชาแด่เทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากาต ิ(Horakhati) 

และสรา้งวหิารใกลเ้คยีงกันสรา้งเป็นเกยีรตแิกร่าชนิเีนเฟอรต์าร ี(Nefertari) เดมิทวีหิารแหง่

นี้ไดจ้มอยู่ใตน้ ้าจากการสรา้งเขื่อนอัสวาน ทางยูเนสโกไดช้่วยกูว้หิารนี้ตามแบบเดมิทุก

ตารางนิว้คงสภาพไวเ้หมอืนเดมิ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับอัสวาน เพือ่เขา้สูเ่รอืแมน่ ้าไนล ์

            รับประทานอาหาร ภัตตาคารในเรอื บฟุเฟย ์

บา่ย เรอืออกเดนิทางสูเ่มอืงคอมออมโบ เมือ่เรอืเทยีบท่าแลว้ น าท่านชมวหิารคอมออมโบ 
เป็นวหิารทสรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพเจา้สององคค์อื เทพโซเบค มเีศยีรเป็นจระเข ้วหิารแหง่
นี้อยูด่า้นขวามอื สว่นวหิารทางดา้นซา้ยบชูาเทพฮอรัส (Horus) มเีศยีรเป็นเหยีย่ว เทพ
เจา้แห่งการต่อสูแ้ละความกลา้หาญ   ถัดไปจากทางซา้ยมอื จะเห็นบ่อน ้าทีม่ปีากบ่อ
เป็นรูปกุญแจโบราณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Key of life สรา้งขึน้มาดว้ยภูมปัิญญา
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ของคนโบราณเอาไวใ้ชวั้ดความสงูของแม่น ้าไนลเ์พือ่เก็บภาษีประจ าปี จากนัน้น าทา่น
กลับสูเ่รอื เรอืออกเดนิทางสูเ่มอืงเอ็ดฟ ู 

ค า่  รับประทานอาหาร ภัตราคารในเรอื บฟุเฟย ์

 พักเรอืแมน่ ้าไนลร์ะดับ 5 ดาว 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในเรอื 

 น าทา่นชม วหิารเอ็ดฟ ู(เมือ่เรอืมาถงึวหิารคณะตอ้งน่ังรถมา้สูว่หิารประมาณ 10 นาท ีรถมา้ 
1 คน น่ังไดป้ระมาณ 4 ท่าน) วหิารสรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพเจา้ฮอรัส ซึง่สรา้งดว้ยหนิสดี า ใน
สมัยพระนางคลโีอพัตรา เมือ่ประมาณ เกอืบ 2,000 ปีมาแลว้ น าท่านผ่านชม ประตูน ้าอสี
น่าล๊อค (Esna Lock) การเปิดประตูน ้าจากระดับน ้าทีส่งูกว่าจนถงึการน าเรอืลงสู่ระดับน ้าที่
ต า่กวา่  

 
กลางวัน    รับประทานอาหาร ภัตราคารในเรอื บฟุเฟย ์

 
บา่ย เรอืแลน่สูเ่มอืงลัคซอร ์จากนัน้น าทา่นเดนิทางเพือ่ชมวหิารลัคซอร ์(The Temple of Luxor) 

ซึง่สรา้งถวายแกเ่ทพอมอน-รา หนา้วหิารมรีปูสลักหนิแกรนติขนาดมหมึาเป็นฟาโรหร์ามเซส
ที ่2 และมหาราชนิีเนเฟอตารี ชมเสาโอบลิสิก ์เสาหนิแกรนิตขนาดใหญ่ ซึง่แกะสลักดว้ย
อักษรอยีปิตโ์บราณ (เฮโรกรฟิฟิค) 

วนัที ่5/                                      เอ็ดฟ ู- ลคัซอร ์  B L D 
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ค า่  รับประทานอาหาร ภัตราคารในเรอื บฟุเฟย ์ 

  พักเรอืแมน่ ้าไนลร์ะดับ 5 ดาว  

 

วนัที ่6/             เมอืงลคัซอร ์– ฝั่งตะวนัตกและฝั่งตะวนัออก  B L D 

04.30 น. หากทา่นสนใจขึน้บอลลนูลอยฟ้า ซือ้เพิม่ทา่นละประมาณ 135 $ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในเรอื  

ออกเดนิทางโดยรถยนตเ์พือ่เทีย่วชมเมอืงลัคซอร ์ชม เขตเวสตแ์บงค ์(West Bank) หรอื
เมอืงทางฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าไนล ์ น าทา่นเทีย่วชม อนุสาวรยีแ์หง่เมมนอน (Colossi of 
Memnon) รปูสลักหนิทรายขนาดใหญ ่2 รปู มคีวามสงูถงึ 20 เมตรซึง่สมัยกอ่นเป็นวหิารที่
ใชฝั้งพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาลเกดิแผ่นดนิไหว
รุนแรง ท าใหต้ัววหิารทัง้หลังพังลงมา เหลอืเพยีงรูปสลัก 2 รูป  จากนัน้น าทา่นไปชม หุบ
ผากษตัรยิ ์(Valley of The Kings)  ซึง่เป็นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์ 
แยกตามสสุานต่างๆในบรเิวณหุบผา ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณหนา้ผาธบีัน ทีบ่รเิวณนี้เป็นภูเขาหนิ
ทรายสแีดง ในแต่ละสุสานตอ้งใชก้ารขุดเจาะภูเขาเขา้ไปท าเป็นช่องทางลับภายใน จะ
ท าทางเดนิเป็นชว่งๆ และท าเป็นหอ้งส าหรับวางโลงศพ สมบัต ิขา้วของเครือ่งใชส้ว่นตัว
ของฟาโรห ์ชมความอัศจรรยข์องภาพวาดตามผนังจากสธีรรมชาตทิีม่อีายุเป็นพันๆปีจาก
ยุคฟาโรหแ์ต่ยังคงความสวยงามไวจ้นถงึยุคปัจจุบันนี้ น าท่านเขา้ชม3สุสานทีส่วยทีสุ่ด
และสมบรูณ์ทีสุ่ด จากนัน้น าท่านชมวหิารเดลบาฮารี  (Deir El Bahari)  อนุสรณ์สถานที่
ประดษิฐานพระศพของฟาโรหห์ญงิฮัปเซปซุท หรือที่รูจั้กกันในนามของ “ราชนิีหนวด” 
ไดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิคนสนทิ “เซเนมทุ” เมือ่กวา่ 3,500 ปีมาแลว้  

กลางวัน      รับประทานอาหารภัตราคารอาหารทอ้งถิน่ 
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บา่ย น าท่านชม เขตตะวนัออก (East Bank) มหาวหิารคารน์คั (The Temple of Karnak) 
เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ตัววหิารหลังเดยีวมเีนื้อทีถ่งึ 60 เอเคอร ์ซึง่ใหญ่พอทีจ่ะน า
โบสถข์นาดใหญ่ของยโุรปไปวางไดถ้งึ10 หลัง มหาวหิารแหง่นี้เริม่กอ่สรา้งในสมัยฟาโรห ์
ทตุโมซสิที ่1 เพือ่ถวายแดเ่ทพอมอน-รา เมือ่กวา่ 3,600 ปี มาแลว้ 

ค า่    รับประทานอาหาร ภัตราคารในเรอื บฟุเฟย ์ 

    พักเรอืแมน่ ้าไนลร์ะดับ 5 ดาว 

 

วนัที ่7/    พพิธิภณัฑ ์- ป้อมปราการเกา่ – สเุหรา่โมฮมัหมดั - ตลาดขา่น  B L D 

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ในเรอื - เช็คเอา้ท ์

...... น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลัคซอร ์เพือ่บนิสูส่นามบนิไคโร 

....... น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่.......LXR-CAI  

....... น.    ถงึสนามบนิไคโร รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้น าทา่นเดนิทางสูไ่คโร 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตอิยีปิต ์(Egyptian Museum) สถานทีเ่ก็บสะสม

โบราณวัตถุล ้าค่า  จัดตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส  ชือ่ Auguste 

Mariette  ชมหนา้กากทองค าของฟาโรหต์ุตันคาเมน  (Tutankhamun) และงานศลิปะทีม่คี่า

ไมต่ า่กวา่ 250,000 ช ิน้ มอีายเุกา่แกเ่กอืบหา้พันปีมาแลว้  ชมพระเศยีรของพระนางเนเฟอรต์ติ ิ

ชมพระรูปของฟาโรหอ์ัคนาแตน-ฟาโรหนั์กปฏวัิต ิชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต รถศกึ 

และเกา้อีบ้ัลลังกท์องค า นอกจากนี้ทา่นยังไดช้มสมบัตอิันล ้าคา่อืน่ๆ อกีมากมาย เชน่ แหวน, 

สรอ้ยขอ้มือ, สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต ลว้นมีอายุกว่า 3,300 ปี (หากวันท าทัวร์นี้ GEM 

Museum เปิดบรษัิทฯจะปรับโปรแกรมเปลีย่นเป็น GEM Museum) 

เทีย่ง       รับประทานอาหาร ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
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น าท่านเดินทางสู่  พิธภณัฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ (National Museum of 

Egyptian Civilization : NMEC) พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ จัดแสดงโบราณวัตถุตั ้งแต่

สมัยก่อนประวัตศิาสตร์ มาสู่ยุคฟาโรห ์และยุคเกรโก-โรมัน, ยุคคอปตกิและอสิลามกิ มา

จนถงึยุคโมเดริ์น หรืออยีปิตใ์นยุคสมัยปัจจุบัน โดยออกแบบใหไ้ดส้ัมผัสกับภาพรวมของ

ววิัฒนาการของอารยธรรมแต่ละยุคสมัยไฮไลท์ส าคัญของพิพธิภัณฑ์แห่งนี้ก็คือ Royal 

Mummies Hall ซึง่ถกูออกแบบมาเป็นพเิศษส าหรับการจัดแสดงมัมมีข่องกษัตรยิแ์ละราชนิี

แหง่อยีปิตโ์บราณบรรยากาศจะเป็นการจ าลองมาจากสสุานทีฝั่งพระศพจรงิทีหุ่บผากษัตรยิ ์

ค า่         รับประทานอาหารค า่ ภัตตาคารอาหารในโรงแรม 

        พักโรงแรมระดับ 5 ดาว เมอืงไคโร 

 
 

วนัที ่8/                  ไคโร - เมอืงอเล็กซานเดรยี - ไคโร   B L D   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอเล็กซานเดรยี (Alexandria) (ระยะทาง 218 ก.ม. ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมอืงใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงไคโรเมอืงหลวงของ
อยีปิต ์ ราว 334 ปีกอ่นครสิตกาล อเล็กซานเดรยีเคยถูกสถาปนาใหเ้ป็นเมอืงหลวงของ
อยีปิต ์ภายหลังจากทีพ่ระเจา้อเล็กซานเดอรเ์ขา้มายดึครองและมคี าสั่งใหป้รับปรุงขยาย
เมอืง อกีทัง้ยังตัง้ชือ่เมอืงใหค้ลอ้งจองกับพระนามของพระองค ์และเป็นเมอืงหลวงของ
อยีปิตน์านเกอืบหนึง่พันปี ดว้ยทีต่ัง้ทางภมูศิาสตรข์องเมอืงอเล็กซานเดรยีทีอ่ยูเ่หนอืสดุ
ของอยีปิต ์ตดิรมิฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน ใกลป้ากแมน่ ้าไนล ์ท าใหเ้มอืงแหง่นีก้ลายเป็น
เมอืงทา่ทีส่ าคัญ อกีทัง้ยังไดส้มญานามวา่เป็น “เมอืงไขม่กุแหง่เมดเิตอรเ์รเนยีน” 
น าท่าน ชมเมืองเก่าและ เมืองใหม่ ชมหลุมศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย  
(Catacombs) สสุานโรมันใตด้นิคาตาคอมป์ ซึง่เป็นหลมุฝังศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเด
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รยี 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยแ์หง่โลกยุคกลาง เป็นสสุานของชาวโรมันในอดตี ซึง่ใชเ้ก็บ
ศพมากกว่า 50,000 ศพ เป็นอุโมงคท์ีส่รา้งดว้ยหนิกอ้นใหญ่และขุดลกึลงไปเป็นชัน้ๆ 
สุสานแห่งนี้มี 3 ชัน้ ชัน้ล่างมีทางเดนิตดิต่อถงึกันตลอดประมาณ 100 กม. สรา้งใน
ศตวรรษที ่2 ลกึ 32 เมตรนับเป็นสสุานทีม่สีภาพสมบรูณ์และสวยงามทีส่ดุ 

เทีย่ง       รับประทานอาหาร ภัตตาคารอาหาร เมนูซฟีู๊ ด 

บา่ย จากนัน้ ชม ป้อมปราการซทิาเดล (CITADEL) ซึง่ในอดตีนัน้เป็นทีต่ัง้ของประภาคาร
ฟาโรสถอืว่าเป็นหนึ่งในสิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลอืเพียงส่วนที่เป็น
ฐานและไดม้รีับการทะนุบ ารุงต่อเตมิจากสลุต่านเกตยเ์บย ์โดยรวบรามซากเดมิบางสว่น
เขา้มา จากนัน้น่ังรถแล่นเลยีบชายทะเลเมดเิตอเรเนียนอันสวยงาม ผ่านโบสถ ์ประจ า
เมืองและ หอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมห้องสมุดอเล็กซานเดรีย(Alexandria 
Library)หนึ่งในหอ้งสมุดเก่าแก่ทีเ่กดิขึน้ในยุคแรกๆของโลก มหีนังสอืมากกว่า 8 ลา้น
เล่ม มเีกา้อีม้ากกว่า 20,000 ทีน่ั่ง ภายในมทัีง้หนังสอืยุคเก่าและยุคใหม่ตกแต่งอย่าง
สวยงามกวา้งขวาง เมอืไดเ้วลาอันควรน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงไคโร 

ค า่            รับประทานอาหารค า่ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 พักโรงแรมระดับ 5 ดาว เมอืงไคโร 

 

วนัที ่9/   ป้อมปราการเกา่แกไ่คโร -ตลาดขา่น เอล คาลลิ ี ่- อมัมาน  B L -    

เชา้           บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม - เชค็เอา้ท ์

ชม Citadel  ป้อมปราการเกา่แก ่สรา้งเมือ่ ค.ศ. 1176 โดยสลุตา่นซาลาอัดดนิ เพือ่เป็น

ป้อมปราการป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสด  อยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร 

สามารถมองเห็นทวิทัศน์ของกรุงไคโรไดไ้กลถงึปิรามดิทีก่ซีา่ ชม สุเหรา่แหง่โมฮมัหมดั 

อาล ี(Mohammad Ali) สเุหร่าทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในกรุงไคโร สรา้งในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี 

ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื ตัวสเุหร่า และ สว่นของ

สนาม  ตรงกลางเป็นรูปสีเ่หลีย่มมโีดมขนาดใหญ่สงู 52 เมตร เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 21 เมตร 
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มโีดมขนาดเล็กรองรับอกี 4 มุม ตัวอาคารสรา้งดว้ยหนิ Albaster ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้

งดงามตามแบบศลิปะอสิลาม หนา้สุเหร่ามีหอนาฬกิาที่พระเจา้หลุยสฟิ์ลปิป์แห่งฝรั่งเศส

มอบใหร้ัฐบาลอยีปิตเ์ป็นของขวัญ แลกกบัเสาโอเบลสิกจ์ากวหิารลักซอร ์ 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดขา่น เอล คาลลิ ี ่(Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายดว้ย

รา้นคา้ เครือ่งเทศ  เครือ่งเงนิ, รา้นทอง, เสือ้ผา้  

เทีย่ง       รับประทานอาหาร ภัตตาคารอาหารไทย 

อสิระชอ็ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า 

    เมือ่ไดเ้วลาอันควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไคโรเพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

19.45 น.   บนิตรงสูอ่ัมมานโดยเทีย่วบนิที ่RJ506 CAI-AMM 19.45-22.10  
22.10 น.   ถงึสนามบนิอัมมาน ประเทศจอรแ์ดน เพือ่รอเทีย่วบนิกลับสูป่ระเทศไทย 

**หมายเหต*ุ* 

-รปูภาพใชป้ระกอบในการบรรยายโปรแกรมเทา่นัน้  

-โปรแกรมสามารถปรบัเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์จรงิและเทีย่วบนิภายในและเรอืทีจ่องไดส้ าหรับแตล่ะกรุ๊ป 

 

วนัที ่10/                          สนามบนิอมัมาน - สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

02.15 น.   บนิตรงสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่RJ182 AMM-BKK 02.15-15.15 

15.15 น.    ถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
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ก ำหนดเดินทำง  (คณะ15ท่ำนขึน้ไป)   ระดับท่ีพกั พกัคู่ (บำท/ท่ำน) พกัเดี่ยวเพิม่ (บำท) 

30 พ.ค -7 มิ.ย 66 5 ดาว 97,900 15,000  
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
1.จองพรอ้มช าระงวดแรก 40,000 บาท / ทา่น และสง่มอบเอกสารการเตรยีมการยืน่ขอวซีา่
ตามทีก่ าหนด  
2.สว่นทีเ่หลอืช าระภายใน3สปัดาห ์หรอืตามวันทีร่ะบใุนใบยนืยันจองทัวร ์เนือ่งจากจะตอ้งใชใ้น
การออกตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารตา่งๆ เพือ่ยนืยันการเดนิทาง ในการประกอบการพจิารณาวซีา่
ของทางสถานทตู 
3.กรณีวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตูฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนยีม
การยืน่วซีา่,   คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กดิขึน้ตามความเป็นจรงิ 
4.การยกเลกิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิหั์กเงนิตามคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ  
 
อตัรานีร้วม 
☺ ค่าตั๋วเครื่องบนิไปกลับโดยสายการบนิโรยัลจอร์เนียล และบนิภายในประเทศ โดยสายการบนิ
อยีปิตแ์อร ์ชัน้ประหยัด   
☺ คา่ภาษีสนามบนิทกุสนามบนิ ทัง้ในกรงุเทพ  และภาษีสนามบนิทีไ่คโร-อัสวาน-ลัคซอร ์

☺ โรงแรมทีพ่ัก 5 ดาว 7 คนื ตามทีร่ะบรุายการหรอืเทยีบเทา่ 
☺ คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

☺ รถส าหรับน าเทีย่วตามรายการ 
☺ บรกิารไกดจ์ากประเทศอยีปิต ์ภาษาอังกฤษ และหัวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางกบัคณะ  

☺ คา่ประกนัอบุัตเิหตแุบบหมูค่ณะตามรายละเอยีดกรรมธรรม ์ 
☺ คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ น ้าระหวา่งมือ้อาหารเทีย่ง-ค า่ และน ้าดืม่ระหวา่งวันทา่นละ2ขวด 

☺ วซีา่อยีปิตนั์กทอ่งเทีย่ว 
 
อตัรานีไ้มร่วม  
  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว 
  คา่ยานพาหนะทอ่งเทีย่วนอกเหนอืจากรายการทัวร ์(กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการซือ้ทัวรเ์สรมิ)  
  คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ อาทเิชน่ น ้าสม้ เบยีร ์วสิกี ้น ้าอัดลม ฯลฯ ทีไ่มร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์
  คา่ใชจ้า่ยนอกเหนอืระบใุนโปรแกรม / คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
  คา่ทปิไกด ์และคนขับรถ ขัน้ต า่ 5$/วัน/ทา่นx8วัน ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทยตามพอใจหรอื(3$x10วัน) 
 คา่ทปิยกกระเป๋า, สนามบนิ/โรงแรม / เรอื ฯลฯ 
 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

 
 
 
หมายเหต ุ
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจน
ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความ
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รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 
ตา่งๆ  
2. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ 
หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
3. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตฯ
เพือ่ใหอ้ยู่ในดลุพนิจิของสถานฑตูฯ เรือ่งวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึ
ไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  
4.เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรง 
ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
5. หากสายการบนิมกีารยกเลกิเทีย่วบนิหรอืหากมเีหตกุารณ์ประการใดทีเ่กดิขึน้จากสายการบนิทางบรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์เพือ่ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งาน
ทีเ่กดิขึน้จรงิ 
6. หากสายการบนิมกีารยกเลกิเทีย่วบนิ, เทีย่วบนิลา่ชา้หรอืหากมเีหตุการณ์ประการใดทีเ่กดิขึน้จากสาย
การบนิ ทีท่ าใหเ้กดิผลกระทบต่อท่านทีม่เีทีย่วบนิภายในประเทศไทย ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่
รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กดิขึน้ 
7. กรณีขอทีน่ั่งพเิศษ บรษัิทฯจะท าการขอทีก่ับทางสายการบนิ ทัง้น้ีบรษัิทฯไม่ยนืยันจะไดต้ามค าขอ
ทัง้นัน้ขึน้อยูก่บัสายการบนิและจ านวนทีน่ั่งผูโ้ดยสารในแตล่ะเทีย่วบนิ 
8. ในการทีม่กีระเป่าช ารดุเสยีหาย ทางบรษัิทฯจะชว่ยด าเนนิการประสานงานเพือ่ท าการขอเงนิคา่ชดเชย
กบัสายการบนิให ้
9. ระหว่างการเดนิทางการบรกิารยกประเป๋าเป็นเพียงการบรกิารเสรมิ หากมกีารช ารุดหรอืเสยีหายทาง
บรษัิทฯจะไมม่สีว่นในการรับผดิชอบใดๆ เพือ่ความความสบายใจของลกูคา้หากกังวลเรือ่งรอยขดูหรอืการ
สญูหายกรณุาดแูละกระเป๋าดว้ยตัวเอง  
10. ในกรณีทีล่กูคา้ตดิโควดิทางบรษัิทฯไมม่สีว่นรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ Egypt   
- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืการใชง้านอย่างนอ้ย 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง และตอ้งมหีนา้ว่าง
เหลอืส าหรับประทับตราวซีา่ และตราประทับเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม 
- รูปถา่ย ตอ้งเป็นรูปถา่ยหนา้ตรงเป็นรปูส ีขนาด 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน จ านวน 3 ใบ และตอ้งเป็นรปู
ถ่ายทีม่พี ืน้หลงัสขีาว เทา่น ัน้ ทางสถานทูตไม่รับพจิารณารูปถ่ายทีเ่ป็นรูปสติ๊กเกอร ์หรือรูปพมิพจ์าก
คอมพวิเตอร ์รปูโพลาลอยด ์และรปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง  
- หลกัฐานการงาน 
  กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ตอ้งแสดงส าเนา ใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่
ของผูเ้ดนิทางแสดงความเป็น เจา้ของกจิการ เป็นกรรมการ หรอื หุน้สว่น  (ไมต่อ้งใชต้ัวจรงิ) 

***** ส าคัญมาก จะตอ้งเซ็นชือ่รับรองส าเนา และประทบัตราบรษัิทเป็นส าคัญ ***** 
กรณีเป็นพนกังาน ตอ้งมหีนังสอืรับรองการท างานจากทางบรษัิท หรอืหน่วยงานทีส่ังกัด มขีอ้ความระบุ
ต าแหน่ง เงนิเดอืน รายได ้ วันเริม่ท างาน และช่วงเวลาทีไ่ดร้ับอนุมัตใิหล้าหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้ และจะตอ้งประทับตราบรษัิทรับรองเป็นส าคัญ 
กรณีเป็นนกัเรยีน หรือ นักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน หรือสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู่ 
พรอ้มตราประทับของทางโรงเรยีน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้) และส าเนาบัตรนักเรยีน หรอืบัตรนักศกึษา 
พรอ้มทัง้เซ็นชือ่รับรองส าเนา 
- หลกัฐานการเงนิ ใบรับรองสถานะทางการเงนิในชือ่ของผูเ้ดนิทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ 
พรอ้มตราประทับจากทางธนาคาร **ย า้** ไมส่ามารถใชส้ าเนาบญัช ีเงนิฝากธนาคารยอ้นหลงั 6 
เดอืน 

 


