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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เยน็ 

1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี      

2 
สนามบินอาบูดาบี – สนามบินไคโร – เมืองเก่าไคโร – โบถส์แขวน     – 
โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – ตลาดข่านเอลคา
ลิลิ 

   
PYRAMIDS PARK 

RESORT 
หรือเทียบเท่า  

3 

เมืองกีซา – พีรามิดแดง – เมืองเมมฟิส – พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สอง
แห่งเมืองเมมฟิส – มหาพีรามิดแห่งกีซา – มหาสฟิงซ์ – ศูนย์กลาง
การท ากระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหัวน  าหอม – ล่องเรือแม่น  าไนล์ 
– โชว์ระบ าหน้าท้อง 

   
PYRAMIDS PARK 

RESORT 
หรือเทียบเท่า  

4 เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอม
เปย์ – ป้อมปราการซิทาเดล – ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย    

PYRAMIDS PARK 
RESORT 

หรือเทียบเท่า  

5 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์ – ห้องมัมมี่ – สนามบินไคโร      
– สนามบินอาบูดาบี     

6 สนามบินสุวรรณภูมิ     

    



 
 

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) 
      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ราคาทวัรเ์ดก็/ทา่น 
(อายไุมเ่กนิ 12 ป)ี 

ราคาทวัรไ์มร่วม 
ตัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกัเดีย่ว 

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 ม.ีค. 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

28 ก.พ. – 05 ม.ีค. 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

03 – 08 มนีาคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

10 – 15 มนีาคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

17 – 22 มนีาคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 

21 – 26 มนีาคม 2566 49,990 49,990 34,990 4,500 
อตัราคา่บรกิารส าหรบั เดก็อายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท 

* ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่ (เฉพาะหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นั น) * 
** อตัรานี ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 2,500 บาท/ทา่น** 

 
 
 
 
 

โปรแกรมเดนิทาง 6 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ ETIHAD 

AIRWAYS (EY) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



**เนื่องจากตั๋วโดยสารเป็นตั๋วกรุ๊ป (หมู่คณะ) ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่ง สะสมไมล์ และเลื่อนการเดินทาง** 

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ค านวณจากภาษนี  ามนั ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2565  
ในกรณทีีม่กีารประกาศปรบัราคาภาษนี  าขึ นจากทางสายการบนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่บรกิารเพิม่เติม  

 
ส าคัญโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมช าระเงินมัดจ า ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น และช าระสว่นที่เหลือ 
21 วัน ก่อนการเดินทาง กรณีวันเดินทางน้อยกว่า 21 วัน ต้องช าระค่าทัวร์เต็มจ านวน 100% เท่านั น 

2. อัตราค่าบริการนี  จ าเป็นต้องมีผู้เดินทาง จ านวน 10 ท่าน ขึ นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่ก าหนด ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง 
ตามความต้องการ) 

3. ท่านที่ต้องออกบัตรโดยสารภายในประเทศ (ตั๋วเครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั งก่อนท าการออก
บัตรโดยสาร เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการแนะน าจาก
เจ้าหน้าที่เป็นเพียงการแนะน าเท่านั น 

4. นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางโปรแกรมข้างต้นควรท าการจอง และ ส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าหมู่คณะก่อนเดินทางมากกว่า 30 
วัน วันหยุดนักขัตฤกษ์ 45 วัน หากระยะเวลาน้อยกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ขอสงวนสิทธิ์ในการขอวีซ่าประเภทอื่นซึ่งอาจมีค่าใช้จ่าย
เพิ่ม หรือมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน 

5. กรณีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ตามที่ก าหนดการหลังจากที่คณะคอนเฟิร์มออกเดินทาง จ าเป็นต้องเสียค่าส่วนต่าง 
กรณีย่ืนวีซ่าเดี่ยว โดยย่ืนตรงกับสถานทูต 2,500 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (ไม่มียื่นวีซ่าประเภทด่วน) 

6. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าท าความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่
รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

7. ในกรณีที่ภาครัฐทั งไทย และประเทศปลายทางมีข้อก าหนดในการกักตัว หรือ การตรวจหาเชื อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทาง
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี ด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์) 

8. อาหารบนเครื่องเป็นไปตามนโยบายของสายการบิน 

 
 

 

 

 



 

Day1 สนามบนิสวุรรณภมูิ – สนามบนิอาบดูาบ ี 

 
16.30  นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบนิสวุรรณภมู ิชั น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน Etihad Airways (EY) โดยมี

ป้ายต้อนรับ     เลทส์โกกรุ๊ป และมีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกพร้อมแนะน าข้อมูลในการเดินทางให้แก่ท่าน 
19.10 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอาบดูาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY407 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 55 นาที 
23.15 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอต่อเครื่อง 
 
Day2 สนามบนิอาบดูาบี – สนามบนิไคโร – เมืองเก่าไคโร – โบถสแ์ขวน – โบสถเ์ซนต์เซอรเ์จียส – สุเหร่าแหง่โมฮัมหมัดอาล ี– ตลาด

ข่านเอลคาลิลิ 
 
02.30 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY657 (บริการอาหารและ

เครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 10 นาที 
04.40 เดินทางถึง สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ หลังจากนั นน าท่านผ่านขั นตอนการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศ

ไทย 5 ชั่วโมง)  
พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว กรุงไคโร (Cairo) หรือชื่อเรียกในภาษาอาหรับคือ “กอฮิเราะฮ์” หมายความว่า ชัยชนะ โดย
ระหว่างการก่อนสร้างเมืองได้มีการมองเห็นดาวอังคาร ซึ่งดาวอังคารเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของการท าลายล้าง หรืออีกนัย
หนึ่งคือไคโรเป็นเมืองที่รบชนะทุกกองทัพที่มาโจมตีตั งแต่กองทัพมองโกล, กองทัพครูเสด หรือแม้แต่กองทัพของออตโตมัน ว่า
กันว่าไคโรเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมและโบราณคดีอันลี ลับและน่าพิศวง ทั งยังมีแม่น  าไนล์ที่ยาวที่สุดในโลกไหลผ่าน ซึ่งใน
ปัจจุบันไคโรได้กลายเป็นเมืองหลวงของอียิปต์ เป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม ทั งยังมีความส าคัญด้านการเมืองและ
วัฒนธรรมในดินแดนตะวันออก  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าชม โบสถ์แขวน (THE HANGING CHURCH) ตั งอยู่ใจกลางเมืองเก่าไคโรสร้างขึ นในคริสต์ศตวรรษที่ 2 เป็นโบถส์
นิกายคอปติก     ออร์โธดอกซ์ที่เก่าแก่ที่สุดในอียิปต์ โบสถ์แขวนยังคงเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่ส าคัญที่สุดของโบสถ์คริสต์คอ
ปติก ในปี ค.ศ. 1047 สถานที่แห่งนี ถูกก าหนดให้เป็นที่พ านักอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสันตะปาปาคอปติกออร์โธดอกซ์ 
หลังจากการพิชิตอียิปต์ของชาวมุสลิมท าให้เมืองหลวงของอียิปต์ถูกย้ายจากอเล็กซานเดรียไปยังกรุงไคโร ตัวสถาปัตยกรรม
ออกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดดเด่นด้วยตัวอาคารมีหอระฆังคู่แฝดตั งตระหง่าน ด้านบนประดับไม้กางเขน หลังคาไม้
รูปทรงเป็นดั่งเรือโนอาห์ซึ่งรองรับด้วยเสาหินอ่อน 13 ต้น เพื่อเป็นตัวแทนของพระเยซูและลูกศิษย์ทั ง 12 คนของเขา ประตู
หน้าต่างไม้แกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงสวยงาม ด้านในแต่ละห้องตกแต่งด้วยลวดลายอันวิจิตรท าจากไม้ด าเนื อแข็ง ไม้กฤษณา 
ไม้มะเกลือ และงาช้าง เปรียบเสมือนสีด าคู่กับสีขาว ปัจจุบันสถานศักดิ์สิทธิ์เหล่านี อุทิศให้กับนักบุญจอร์จ พระแม่มารี และ
นักบุญ 
 
 



 
น าท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส (ABU SERGA) อยู่ใจกลางเมืองเก่าไคโร เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในก าแพงเสาหินดั่งเดิมใน
ศตวรรษที่ 3 - 4 อยู่ต่ าจากพื นปัจจุบันลงไป 3 ชั น ซึ่งถูกกล่าวไว้ในพระค าภีร์ว่า ระหว่างที่พระเยซูอยู่ในวัยทารก เป็นช่วงที่
กษัตริย์สั่งฆ่าทารกชายเกิดใหม่ทุกคน ครอบครัวจึงได้น าพระองค์เดินทางมาหลบหนีภัยอยู่ในโบสถ์เป็นเวลากว่า 4 ปี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
น าท่านถ่ายรูป สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (THE MOHAMMAD ALI MOSQUE) สร้างขึ นในปี ค.ศ. 1830 และแล้วเสร็จในปี 
ค.ศ. 1857 เป็นสุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร ตัวอาคารสร้างจากหินอลาบาสเตอร์ (Alabaster)  ตรงกลางเป็นรูป
สี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม 
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบอย่างออตโตมัน หรือตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญใน
การแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซส ที่2 เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างอียิปต์และฝรั่งเศส จากนั น
น าท่านไปช้อปปิ้งสิ นค้าพื นเมืองที่ ตลาดข่านเอลคาล ิล ิ (KHAN EL KHALILI) ตลาดขายของพื นเมืองและสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่
ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื อของพื นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน  าหอมที่ท าด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่อง
ทองรูปพรรณ และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกพื นเมืองต่างๆ 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร พิเศษ MIX GRILLED 
ทีพ่กั PYRAMIDS PARK RESORT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเทา่ 
 
Day3 เมืองกีซา – พีรามิดแดง – เมืองเมมฟิส – พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส – มหาพีรามิดแห่งกีซา – มหาสฟิงซ์              

– ศูนย์กลางการท ากระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหัวน  าหอม – ล่องเรือแม่น  าไนล์ – โชว์ระบ าหน้าท้อง 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกีซา (Giza) ภาษาอาหรับคือ “อัลญีซะฮ์” ตั งอยู่ทางตะวันตกของกรุงไคโร ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ
สองในอียิปต์รองจากกรุงไคโร เมืองกีซาเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงระดับโลกเพราะเป็นที่ตั งของ 3 มหาพีระมิดแห่งกีซาที่ยัง
สมบูรณ์เรียงรายกันอย่างสมบูรณ์ตั งอยู่บนทะเลทรายตะหง่านแสดงถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมอียิปต์โบราณ เมืองกีซา
เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจึงท าให้ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก หรือแม้แต่ร้านค้าท้องถิ่น 
ท าให้เมืองกีซาเป็นเมืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศอียิปต์  

  
 
 
 
 



 
 
 

  
 น าท่านเดินทางสู่ พีระมิดแดง (The Red Pyramid) ตั งอยู่ในเมืองดาห์ชูร์ ไม่ไกลจากเมืองโบราณซัคคารา สร้างขึ นมาเพื่อ

ส าหรับฟาโหร์สเนฟรู บิดาของคูฟูซึ่งเป็นผู้สร้างมหาพีระมิดแห่งกีซา เชื่อกันว่าพีระมิดแดงเป็นพีระมิดที่สมบูรณ์ทั ง 4 ด้าน 
โดยมีฐานที่ใหญ่เป็นอันดับสองของพีระมิดของอารยธรรมอียิปต์ทั งหมด 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุค
อียิปต์โบราณกว่า 5 ,000 ปี เป็นเมืองที่ ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามี
ความส าคัญในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยกษัตริย์เมนา 
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 น าท่านชม พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส 
สถานที่เก็บรูปแกะสลักขนาดใหญ่ของฟาโรห์รามเซสที่ 2 ที่มีฝีมือการแกะสลักเป็น
เยี่ยมและงดงามมาก ระหว่างทางท่านยังจะได้เห็นต้นอินทผาลัมขึ นสวยงามเป็นทิว
แถวสวยงามอีกด้วย 
จากนั นน าท่านสู่ เมืองโบราณซัคคารา (Sakkara) น าท่านชม พีระมิดขั นบันได อัน
เป็นพีระมิดแห่งแรกของอียิปต์ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็น

ต้นแบบของพีระมิดในยุคต่อๆมา 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 น าท่านเดินทางสู่ มหาพรีะมดิแหง่กซีา (The Great Pyramid of Giza) ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

ครอบคลุมพื นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั งของมหาพีระมิด 3 องค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์
โบราณสร้างขึ นเพื่อใช้เป็นที่ฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และ เก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้าง
ทั งสิ น 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อนมีน  าหนักกว่า 2 ตัน น ามาวางชิดติดกันเป็นรูปทรางกรวยแบบแนบ
สนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน พีระมิดแห่งนี ประกอบไปด้วย 
1) พีระมิดคีออพส์ (Cheops) หรือ พีระมิดคูฟู (Khufu) นิยมเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่า มหาพีระมิดแห่งกีซา (The Great 

Pyramid of Giza) เป็นพีระมิดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุด สร้างในสมัยของฟาโรห์คูฟู แห่งราชวงศ์ ที่ 4 มีขนาดพื นที่ 
53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สร้างด้วยหินแกรนิต 2.3 ล้านแท่ง น  าหนักกว่ากว่า 60 ตัน ภายในมีห้ องโถงหลายห้อง อาทิเช่น 
ห้องโถงใหญ่ ห้องโถงพระราชา และห้องโถงพระราชินี เป็นต้น สร้างขึ นเพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาศพ เพื่อรอการกลับมาคืนชีพ
ตามความเชื่อของชาวอียิปต์ในยุคนั น 

2) พีระมิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาเฟรซึ่งเป็นพระโอรสของฟาโรห์คูฟู เป็นพีระมิดหนึ่งในสามพีระมิดแห่งกีซา 
ซึ่งตั งอย่ตรงกลางถัดจากพีระมิดคูฟู สร้างในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร สร้างบนเนินดินขนาดใหญ่ ส่วนยอดของ



พีระมิดแห่งนี มีชั นหินปูนขัดมันที่ชาวอียิปต์โบราณก่อสร้างปิดเป็นผิวชั นนอกที่ยังหลงเหลืออยู่ มีห้องโถงกว้าง 2 ห้อง แต่
ภายในถูกบุกรุก ท าลายเสียหายไปมาก นอกจากนี ในบริเวณใกล้เคียงกับพีระมิดเคเฟรน ยังมีมหาสฟิงซ์ที่เป็นรูปแกะสลัก
จากหินก้อนเดียวที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกและยังเป็นอนุสาวรีย์แบบแกะสลักลอยตัวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย 

3) พีระมิดมเิซรินสุ (Mycerinus) หรือพีระมิดเมนคูเร (Menkaure) สร้างโดยฟาโรห์เมนคูเรโอรสของฟาโรห์เคเฟรน สร้างใน
ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร มีขนาดเล็กที่สุดใน
บรรดาพีระมิดทั ง 3 แห่งของกีซา ทางทิศใต้ของพีระมิดเมนคูเร ยังมีการสร้างพีระมิดราชินีทั ง 3 (The Three Queen's 
Pyramids) เพื่อใช้เป็นที่เก็บพระศพของราชินี 3 องค์ในสมัยของฟาโรห์เมนคูเร   

  
 ให้ท่านได้ถ่ายภาพ มหาสฟิงซ์ (The Great Sphinx of Giza) ตั งอยู่ด้านหน้าของพีระมิดเคเฟรน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่

พีระมิดแห่งกีซาและยังถือเป็นสฟิงซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติเพียงก้อนเดียว มีส่วนหัวเป็นพระ
พักตร์ของฟาโรห์และล าตัวเป็นสิงโต มีหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของกษัตริย์ และมีพลังพิเศษเพื่อปกป้องพระศพและ
ทรัพย์สมบัติที่อยู่ภายในพีระมิด 

 แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional 
Tour)  
1. อิสระให้ท่านขี่อูฐกลางทะเลทราย พร้อมชมความงดงามของ

พีระมิด ทั ง 3 แห่งที่ตั งตระหง่านเป็นฉากหลัง (1 ท่านต่ออูฐ 
1 ตัว ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) (ค่าใช้จ่ายในการขี่อูฐ ท่าน
ละ 20 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD) โปรดทราบประกัน
อุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรม
พิเศษ ดังนั นขึ นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน 

2. อิสระให้ท่านเข้าชมด้านในพีระมิด ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ฝังพระศพ
ขององค์ฟาโรห์ ผู้สร้างพีระมิดนั น ภายในจะมีเป็นห้องโถง 
ทางเดินที่สามารถเข้าไปชมได้ (ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพีระมิดคูฟู ท่านละ 30 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ (USD)/ ค่าใช้จ่ายใน
การเข้าชมพีระมิดเคเฟรน และค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพีระมิดมิเซรินุส หรือพีระมิดเมนคูเร (Menkaure) ท่านละ 10 เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทั งนี ในแต่ละวัน การเข้าชมปิรามิดจะจ ากัดผู้เข้าชมได้ไม่เกินวันละ 300 คนเท่านั น กรณีสนใจเข้าชม
กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า  

หมายเหตุ: ในการเข้าชมพีระมิดเป็นที่แคบและอากาศเบาบาง และต้องท าการปีนบันไดเพื่อเข้าไปชมด้านใน 
 จากนั นน าท่านแวะชม ศูนย์กลางการท ากระดาษปาปีรสุ (Papyrus and Cotton Shops) ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท า

จาก ต้นกก (Papyrus) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ นักประวัติศาสตร์เชื่อว่า มีการใช้
กระดาษที่ท าจากปาปิรุสมาตั งแต่ปฐมราชวงศ์ของอียิปต์ หรือราวๆ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล จากนั นน าท่านแวะชม 



โรงงานผลิตหัวน  าหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการท าน  าหอมนี มีสืบทอดมาตั งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา และที่นี ยังเป็นศูนย์กลาง
แหล่งผลิตหัวน  าหอมขนาดใหญ่ ให้กับน  าหอมแบรนด์เนมดังๆ หลายแบรนด์อีกด้วย 

ค่ า บริการอาหารค่ า พิเศษ ลอ่งเรอืแมน่  าไนล ์พรอ้มรบัประทานบฟุเฟต ์ 
น าท่าน ล่องเรือแม่น  าไนล์ (Nile Cruise) ให้ท่านได้ดื่มด่ าบรรยากาศสองฝั่งของแม่น  าไนล์ (Nile River) ที่ได้ชื่อว่าเป็นสายน  า
แห่งอารยธรรมที่ยาวที่สุดในโลกเป็นทั งอู่อารยธรรมและเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี ยงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีป
แอฟริกา ปัจจุบันยังได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็น  1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติของทวีปแอฟริกา มีความยาวมากกว่า 6695 กม. ไหลผ่าน 10 ประเทศ ประเทศยูกันดา, ประเทศเอธิโอเปีย, ประเทศ
ซูดาน, ประเทศซูดานใต้, ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, ประเทศเคนยา, ประเทศแทนซาเนีย, ประเทศรวันดา, 
ประเทศบุรุนดีและสิ นสุดในประเทศอียิปต์ ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พร้อมชมการแสดงพื นเมือง โชว์ระบ าหน้า
ท้อง (Belly Dance) เป็นการโชว์เต้นร าที่เก่าแก่ในแถบอารยธรรมในยุคโบราณ ซึ่งมีมาประมาณ 6,000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์
และเมดิเตอร์เรเนียน นักประวัติศาสตร์เชื่อกันว่าชนเผ่ายิปซีเร่ร่อนคือคนกลุ่มส าคัญที่ได้อนุรักษ์ระบ าหน้าท้องนี ไว้ให้มีมา
จนถึงปัจจุบัน การโชว์ระบ าหน้าท้องนี ได้มีมาอย่างแพร่หลายและมีการพัฒนาซึ่งเป็นศิลปะที่โดดเด่นสวยงาม  

ทีพ่กั PYRAMIDS PARK RESORT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเทา่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Day4 เมืองอเลก็ซานเดรยี – หลุมฝังศพใต้ดนิแหง่อเลก็ซานเดรยี – เสาปอมเปย์ – ป้อมปราการซิทาเดล – ห้องสมุดแหง่อเลก็ซานเด

รีย 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 

ชั่วโมง) เมืองส าคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
รองจากกรุงไคโร ตั งอยู่ทางเหนือสุดของอียิปต์ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ใกล้กับ
ปากแม่น  าไนล์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 332 ปีก่อน
คริสตกาล พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเดินทางมาพบ จึงโปรดให้มีการปรับปรุง
ขยายเมืองเพื่อสร้างเป็นเมืองหลวงและตั งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ ยังเป็น
สถานที่ส าคัญในต านานรักอันยิ่งใหญ่ของ พระนางคลี โอพัตราอีกด้วย 

 น าท่านเข้าชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) เป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง เป็นสุสานของชาวโรมันในอดีต มีทั งหมดสามชั น ชั นที่ 1 
ใช้ส าหรับการล าเลียงโลงและศพ ชั นที่ 2 ใช้เป็นที่ฝังศพ และชั นที่ 3 ใช้เป็นสถานที่รวม
ญาติและเพื่อร าลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี ยงสังสรรค์กันทั งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นัก
โบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ 

 น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ เสาปอมเปย์ (Pompey’s Pillar) สิ่งส าคัญโบราณใน
สมัยโรมันปกครองอียิปต์ที่แสดงถึงการฉลองชัยชนะของชาวโรมัน เป็นเสา
หินแกรนิตสีแดงสูง 27 เมตร หัวเสาประดับด้วยลวดลายคอรินเทรียน ซึ่งถือว่าเป็น
เสาหินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างขึ นมา เชื่อกันว่าเสาแห่งนี ได้ชื่อมาจาก ปอมเปย์ ซึ่ง
เป็นเพื่อนสนิทของจูเลียส ซีซ่า ผู้น าที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ภายหลังทั งสองได้กลายเป็น
ศัตรูกัน และปอมเปย์ก็ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรีย ก่อนถูกชาวอิยิปต์ฆ่า
ตาย จูเลียสซีซาร์จึงได้ท าพิธีเผาศีรษะของปอมเปย์ที่เสาแห่งนี  ปัจจุบันนี เหลือเพียงเสาแบบกรีกตั งอยู่อย่างโดดเด่นกับสฟิงซ์
อีกสองตัว 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ อาหารทะเล  
 น าท่านถ่ายรูปกับ ป้อมปราการซิทาเดล (Citadel) ป้อมปราการโบราณที่ยังมีความสวยงาม ตั งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เร

เนียน ป้อมแห่งนี ถูกสร้างขึ นในคริสศตรรษที่ 15 ในอดีตใช้เป็นที่ตั งของ ประภาคารฟารอส ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐาน และได้มีรับการทะนุบ ารุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ 
น าท่านถ่ายรูปกับ ห้องสมดุแหง่อเลก็ซานเดรยี (Library of Alexandria) สถานที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ
อียิปต์ ที่มีนักโบราณคดีจากทั่วโลกมาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต ห้องสมุดนี เคยถูกเผาในคริสต์ศตวรรษที่สี่ โดย
ใช้เวลาการสร้างใหม่ 12 ปี ด้วยเงินทุน 220 ล้านเหรียญสหรัฐ  จากนั นน าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงไคโร (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ทีพ่กั PYRAMIDS PARK RESORT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทียบเทา่ 

 

 

 



 
Day5 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอารยธรรมอียิปต์ – ห้องมัมมี่ – สนามบินไคโร – สนามบินอาบูดาบี 
 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ (National 
Museum of Egyptian Civilization : NMEC) ตั งอยู่ ในตัวเมืองกรุง
ไคโร เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของอียิปต์ เปิดให้เข้าอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 04 เมษายน พ.ศ. 2564 ปัจจุบันเป็นที่ตั งของมัมมี่พระศพฟาโรห์
และพระราชินี แห่งอียิปต์  ภายหลังการเคลื่อนย้ายมัมมี่มาจาก
พิพิธภัณฑ์เดิมในขบวนพาเหรด Pharoahs' Golden Parade เมื่อเดือน 
เม.ย. 2564 ภายในพิพิธภัณฑ์มีการแสดงโบราณวัตถุที่จัดแสดงในโถง
นิทรรศการหลักมีกว่า 1 ,500 ชิ น  จัดแสดงเสื อผ้าแบบดั ง เดิม , 
แบบจ าลองเรือโบราณ นอกจากรูปปั้นและสิ่งของฟาโรห์แล้วห้องโถง
ใหญ่ยังมีโครงกระดูกมนุษย์ที่มีอายุย้อนกลับไป 35,000 ปี แสดงให้เห็น

ถึงชาวอียิปต์โบราณมีความก้าวหน้าในด้านการแพทย์ น าท่านเข้าชม ห้องมัมมี่ (The Mummies Room) (รวมค่าเข้าแล้ว) 
ห้องโถงของมัมมี่พระศพฟาโรห์และพระราชินีแห่งอียิปต์ แบ่งเป็นห้องโถงพระศพของฟาโรห์ 18 พระองค์ และราชินีอีก 4 
พระองค์ ตั งแต่ราชวงศ์ที่ 17 ถึงราชวงศ์ที่ 20 ถือเป็นอัญมณีมงกุฎของพิพิธภัณฑ์ ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแสดง
มัมมี่ของกษัตริย์และราชินีโบราณแห่งอียิปต์ การออกแบบนี มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้มาเยือนรู้สึกเหมือนได้เดินเล่นไปตามหุบเขา
แห่งราชา  

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย 
13.40 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY654 

(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 05 นาที 
18.45 เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อรอต่อเครื่อง 
22.50 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY402 (บริการอาหาร

และเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 05 นาที 
 
Day6 สนามบินสุวรรณภูมิ 
 
07.55 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 



  

 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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