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วนัที ่ โปรแกรมทวัร์ 
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอาบูดาบี      

2 
สนามบินอาบูดาบี – สนามบินไคโร – เมืองเก่า
ไคโร – โบถส์แขวน     – โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส – 
สุเหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาลี – ตลาดขา่นเอลคาลลิ ิ

   

PYRAMIDS 
PARK RESORT 
หรือเทยีบเทา่  

3 

เมื อ งกีซา  –  พี ร ามิดแดง  –  เมื อ ง เมมฟิส  – 
พพิธิภณัฑ์รามเซสทีส่องแหง่เมืองเมมฟิส – มหาพี
รามิดแห่งกีซา – มหาสฟิงซ์ – ศูนย์กลางการท า
กระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตห ัวน ้ าหอม – 
ลอ่งเรือแมน่ ้าไนล์ – โชว์ระบ าหน้าทอ้ง 

   

PYRAMIDS 
PARK RESORT 
หรือเทยีบเทา่  

4 
เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝงัศพใตด้นิแห่งอเล็ก
ซานเดรีย – เสาปอมเปย์ – ป้อมปราการซิทาเดล – 
หอ้งสมุดแหง่อเล็กซานเดรีย 

   

PYRAMIDS 
PARK RESORT 
หรือเทยีบเทา่  

5 
พพิธิภณัฑ์แหง่ชาตอิารยธรรมอียปิต์ – หอ้งมมัมี ่– 
สนามบนิไคโร      – สนามบนิอาบูดาบี     

6 สนามบนิสุวรรณภูม ิ     

    



 
 

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 
ราคาทวัร์/ทา่น 
พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

ราคาทวัร์เด็ก/
ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 
ปี) 

ราคาทวัร์ไม่
รวม 

ต ั๋วเครือ่งบนิ 

ราคา 
หอ้งพกั
เดีย่ว 

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 

โปรแกรมเดนิทาง 6 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ ETIHAD 

AIRWAYS (EY) 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

อตัราคา่บรกิาร 



17 – 22 มีนาคม 
2566 

49,990 49,990 34,990 4,500 

21 – 26 มีนาคม 
2566 

49,990 49,990 34,990 4,500 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท 

* ราคาทวัร์รวมคา่วีซา่ (เฉพาะหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้) * 
** อตัราน้ีไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศก์ทอ้งถิน่ และ หวัหน้าทวัร์ ทา่นละ 2,500 

บาท/ทา่น** 
 
 
 

**เน่ืองจากต ั๋วโดยสารเป็นต ั๋วกรุป๊ (หมูค่ณะ) ไมส่ามารถอพัเกรดทีน่ ั่ง สะสมไมล์ และ
เลือ่นการเดนิทาง** 

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ค านวณจากภาษีน ้ามนั ณ วนัที ่31 สงิหาคม 2565  
ในกรณีทีม่ีการประกาศปรบัราคาภาษีน ้าขึน้จากทางสายการบนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เก็บคา่บรกิารเพิม่เตมิ  
 
ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรุณาท าการจองลว่งหน้ากอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท/ทา่น 
และช าระสว่นทีเ่หลือ 21 วนั กอ่นการเดนิทาง กรณีวนัเดนิทางน้อยกวา่ 21 วนั ตอ้งช าระคา่ทวัร์เต็ม
จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารน้ี จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 10 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ
ตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 
(ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ต ั๋วเครือ่งบนิ, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุ
คร ัง้กอ่นท าการออกบตัรโดยสาร เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไม่
แจง้ใหท้ราบลว่งหน้า และการแนะน าจากเจา้หน้าทีเ่ป็นเพียงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. นกัทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวีซา่หมูค่ณะกอ่น

เดนิทางมากกวา่ 30 วนั วนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 45 วนั หากระยะเวลาน้อยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการขอวีซา่ประเภทอืน่ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรือมผีลตอ่การพจิารณาวีซา่ของทา่น 

5. กรณีทา่นไมส่ามารถยืน่วีซา่พรอ้มคณะไดต้ามทีก่ าหนดการหลงัจากทีค่ณะคอนเฟิร์มออกเดนิทาง 
จ าเป็นตอ้งเสยีคา่สว่นตา่ง กรณียืน่วีซา่เดีย่ว โดยยืน่ตรงกบัสถานทตู 2,500 บาท/ทา่น ไมร่วมคา่บรกิาร
ยืน่วีซา่ (ไมม่ยีืน่วีซา่ประเภทดว่น) 

6. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนกัทอ่งเทีย่วไดร้บัการตรวจยืนยนัวา่มเีช้ือโควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความ
สะอาดหอ้งพกัเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

7. ในกรณีทีภ่าครฐัท ัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตวั หรือ การตรวจหาเช้ือโควดิ-19 
ทกุประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นน้ีดว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

8. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 
 
 

 

 

 

 

 



 

Day1 สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิอาบูดาบี  

 

16.30  นดัหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิช ัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ Etihad 
Airways (EY) โดยมป้ีายตอ้นรบั     เลทส์โกกรุป๊ และมเีจา้หน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกพรอ้มแนะน า
ขอ้มลูในการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

19.10 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad 
Airways เที่ยวบินที่ EY407 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 
ช ั่วโมง 55 นาท ี

23.15 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ เพือ่รอตอ่เครือ่ง 
 

Day2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินไคโร – เมืองเก่าไคโร – โบถส์แขวน – โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส – 
สุเหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาลี – ตลาดขา่นเอลคาลลิ ิ

 

02.30 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ 
EY657 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ช ั่วโมง 10 นาท ี

04.40 เดินทางถึง สนามบนิไคโร ประเทศอียิปต์ หลงัจากนั้นน าทา่นผา่นข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมือง (เวลา
ทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ช ั่วโมง)  
พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยว กรุงไคโร (Cairo) หรือชื่อเรียกในภาษาอาหรบัคือ “กอฮิเราะฮ์” 
หมายความว่า ชยัชนะ โดยระหว่างการก่อนสร้างเมืองได้มีการมองเห็นดาวองัคาร ซึ่งดาวองัคาร
เปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของการท าลายล้าง หรืออีกนยัหน่ึงคือไคโรเป็นเมืองที่รบชนะทุกกองทพัทีม่า
โจมตีต ัง้แตก่องทพัมองโกล, กองทพัครูเสด หรือแมแ้ตก่องทพัของออตโตมนั วา่กนัวา่ไคโรเป็นดนิแดน
แหง่อารยธรรมและโบราณคดีอนัลี้ลบัและน่าพิศวง ท ัง้ยงัมีแมน่ ้าไนล์ทีย่าวทีสุ่ดในโลกไหลผา่น ซึ่งใน
ปจัจุบนัไคโรไดก้ลายเป็นเมอืงหลวงของอียปิต์ เป็นศูนย์กลางของศาสนาอสิลาม ท ัง้ยงัมคีวามส าคญัดา้น
การเมอืงและวฒันธรรมในดนิแดนตะวนัออก  

เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าชม โบสถ์แขวน (THE HANGING CHURCH) ต ัง้อยู่ใจกลางเมืองเก่าไคโรสรา้งขึ้นใน
ครสิต์ศตวรรษที ่2 เป็นโบถส์นิกายคอปตกิ     ออร์โธดอกซ์ทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในอียปิต์ โบสถ์แขวนยงัคงเป็น
หน่ึงในป้อมปราการทีส่ าคญัทีสุ่ดของโบสถ์ครสิต์คอปตกิ ในปี ค.ศ. 1047 สถานทีแ่หง่น้ีถูกก าหนดให้
เป็นทีพ่ านกัอย่างเป็นทางการของสมเด็จพระสนัตะปาปาคอปติกออร์โธดอกซ์ หลงัจากการพิชิตอียิปต์
ของชาวมุสลิมท าให้เมืองหลวงของอียิปต์ถูกย้ายจากอเล็กซานเดรียไปยงักรุงไคโร ตวัสถาปตัยกรรม
ออกแบบเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัโดดเดน่ดว้ยตวัอาคารมหีอระฆงัคูแ่ฝดต ัง้ตระหงา่น ดา้นบนประดบัไม้
กางเขน หลงัคาไมรู้ปทรงเป็นด ั่งเรือโนอาห์ซึง่รองรบัดว้ยเสาหนิออ่น 13 ตน้ เพือ่เป็นตวัแทนของพระ
เยซูและลูกศษิย์ท ัง้ 12 คนของเขา ประตูหน้าตา่งไมแ้กะสลกัอยา่งวจิติรบรรจงสวยงาม ดา้นในแตล่ะหอ้ง



ตกแตง่ดว้ยลวดลายอนัวจิติรท าจากไมด้ าเน้ือแข็ง ไมก้ฤษณา ไมม้ะเกลือ และงาชา้ง เปรียบเสมอืนสดี าคู่
กบัสขีาว ปจัจุบนัสถานศกัดิส์ทิธิเ์หลา่น้ีอทุศิใหก้บันกับญุจอร์จ พระแมม่ารี และนกับญุ 
 
 

 
น าทา่นเขา้ชม โบสถ์เซนต์เซอร์เจียส (ABU SERGA) อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ไคโร เป็นโบสถ์ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ในก าแพงเสาหนิด ั่งเดมิในศตวรรษที ่3 - 4 อยูต่ ่าจากพื้นปจัจุบนัลงไป 3 ช ัน้ ซึง่ถูกกลา่วไวใ้นพระค าภร์ี
วา่ ระหวา่งทีพ่ระเยซูอยูใ่นวยัทารก เป็นช่วงทีก่ษตัรย์ิส ั่งฆา่ทารกชายเกดิใหมทุ่กคน ครอบครวัจงึไดน้ า
พระองค์เดนิทางมาหลบหนีภยัอยูใ่นโบสถ์เป็นเวลากวา่ 4 ปี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
น าทา่นถา่ยรูป สุเหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาลี (THE MOHAMMAD ALI MOSQUE) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 
1830 และแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1857 เป็นสุเหรา่ทีใ่หญแ่ละสูงทีสุ่ดในกรุงไคโร ตวัอาคารสรา้งจากหนิอ
ลาบาสเตอร์ (Alabaster)  ตรงกลางเป็นรูปสีเ่หลีย่มมีโดมขนาดใหญสู่ง 52 เมตร เสน้ผา่ศูนย์กลาง 21 
เมตร ตกแตง่ดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศลิปะอสิลาม ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบอยา่ง
ออตโตมนั หรือตุรกีในปจัจุบนั ภายในมีนาฬกิาบนลานในสุเหรา่ซึ่งเป็นของขวญัในการแลกเปลีย่นกบั
อนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบลิสิก์ของรามเซส ที2่ เพือ่สรา้งสมัพนัธไมตรีระหวา่งอยีปิต์และฝร ั่งเศส จากนัน้
น าท่านไปช้อปป้ิงสิ้นค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่านเอลคาลิิลิิ (KHAN EL KHALILI) ตลาดขายของ
พื้นเมืองและสนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญท่ีสุ่ดในกรุงไคโร ทา่นสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่
วา่จะเป็นขวดน ้าหอมทีท่ าดว้ยมือ สนิคา้ตา่งๆ เครือ่งทองรูปพรรณ และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบั 
พรม และของทีร่ะลกึพื้นเมอืงตา่งๆ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ MIX GRILLED 
ทีพ่กั PYRAMIDS PARK RESORT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 
 

Day3 เมืองกีซา – พีรามดิแดง – เมืองเมมฟิส – พพิธิภณัฑ์รามเซสทีส่องแหง่เมืองเมมฟิส – มหาพีรามดิ
แห่งกีซา – มหาสฟิงซ์              – ศูนย์กลางการท ากระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหวัน ้าหอม – 
ลอ่งเรือแมน่ ้าไนล์ – โชว์ระบ าหน้าทอ้ง 

 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองกีซา (Giza) ภาษาอาหรบัคอื “อลัญซีะฮ์” ต ัง้อยูท่างตะวนัตกของกรุงไคโร ยงัเป็น
เมืองทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองในอียปิต์รองจากกรุงไคโร เมืองกีซาเป็นทีรู่จ้กัและมีชือ่เสียงระดบัโลกเพราะ
เป็นทีต่ ัง้ของ 3 มหาพีระมดิแหง่กีซาทีย่งัสมบูรณ์เรียงรายกนัอยา่งสมบูรณ์ต ัง้อยูบ่นทะเลทรายตะหงา่น
แสดงถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมอียิปต์โบราณ เมืองกีซาเป็น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของ
นกัท่องเที่ยวจึงท าให้ โรงแรมที่พกั รา้นอาหาร รา้นขายของที่ระลึก หรือแม้แต่รา้นคา้ท้องถิ่น ท าให้
เมอืงกีซาเป็นเมอืงขบัเคลือ่นเศรษฐกจิทีส่ าคญัของประเทศอยีปิต์  

  
 



 
 
 
 
 
 

  
 น าทา่นเดนิทางสู ่พีระมดิแดง (The Red Pyramid) ต ัง้อยูใ่นเมอืงดาห์ชูร์ ไมไ่กลจากเมอืงโบราณซคั

คารา สรา้งขึ้นมาเพื่อส าหรบัฟาโหร์สเนฟรู บดิาของคูฟูซึ่งเป็นผู้สรา้งมหาพีระมดิแหง่กีซา เชื่อกนัว่า
พีระมดิแดงเป็นพีระมดิทีส่มบรูณ์ท ัง้ 4 ดา้น โดยมีฐานทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองของพีระมดิของอารยธรรม
อยีปิต์ท ัง้หมด 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเมมฟิส (Memphis) ซึง่เป็นเมืองหลวงเกา่แก่
แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รบัการ
บนัทึกในประวตัิศาสตร์ว่ามีความส าคญัในการรวมอียิปต์บนและ
อียิปต์ล่างให้เป็นหน่ึงเดียวกนัโดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตริย์แห่ง
ราชวงศ์ที่ 1 น าท่านชม พิพิธภณัฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส 
สถานทีเ่ก็บรูปแกะสลกัขนาดใหญข่องฟาโรห์รามเซสที ่2 ทีม่ฝีีมอืการ
แกะสลกัเป็นเยี่ยมและงดงามมาก ระหว่างทางท่านยงัจะได้เห็นต้น
อนิทผาลมัขึน้สวยงามเป็นทวิแถวสวยงามอกีดว้ย 
จากนั้นน าท่านสู่  เมืองโบราณซัคคารา  (Sakkara) น าท่านชม 
พีระมดิข ัน้บนัได อนัเป็นพีระมดิแหง่แรกของอยีปิต์ ใชเ้ป็นสถานทีฝ่งั
พระศพของกษตัรย์ิซอเซอร์ และเป็นตน้แบบของพีระมดิในยคุตอ่ๆมา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
 น าทา่นเดินทางสู ่มหาพีระมดิแหง่กีซา (The Great Pyramid of Giza) ทีไ่ด้รบัการยกยอ่งวา่เป็น 1 

ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลก ครอบคลุมพื้นที ่2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสูงทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้เป็น
ที่ต ั้งของมหาพีระมิด 3 องค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ฝังพระศพของ
พระองค์เอง นบัเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ิง่ใหญแ่ละเกา่แกท่ีสุ่ดของโลก ใช้เวลากอ่สรา้งท ัง้สิน้ 30 ปี สรา้งจาก
แทง่หนิขนาดใหญม่าก แต่ละกอ้นมีน ้าหนกักวา่ 2 ตนั น ามาวางชิดตดิกนัเป็นรูปทรางกรวยแบบแนบ
สนิทมาก แมแ้ตก่ระดาษก็สอดไมผ่า่น พีระมดิแหง่น้ีประกอบไปดว้ย 
1) พีระมิดคีออพส์ (Cheops) หรือ พีระมิดคูฟู (Khufu) นิยมเรียกกนัในอีกชื่อหน่ึงว่า มหาพีระมดิ

แหง่กีซา (The Great Pyramid of Giza) เป็นพีระมดิทีม่ีขนาดใหญแ่ละเกา่แกท่ีสุ่ด สรา้งในสมยั
ของฟาโรห์คูฟู แหง่ราชวงศ์ ที ่4 มีขนาดพื้นที ่53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สรา้งด้วยหนิแกรนิต 2.3 
ล้านแท่ง น ้าหนกักว่ากว่า 60 ตนั ภายในมีห้องโถงหลายห้อง อาทิเช่น ห้องโถงใหญ่ ห้องโถง
พระราชา และหอ้งโถงพระราชินี เป็นตน้ สรา้งขึน้เพือ่ใช้เป็นทีเ่ก็บรกัษาศพ เพือ่รอการกลบัมาคืน
ชีพตามความเชือ่ของชาวอยีปิต์ในยุคนัน้ 



2) พีระมดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรห์คาเฟรซึง่เป็นพระโอรสของฟาโรห์คฟูู เป็นพีระมดิหน่ึง
ในสามพีระมดิแหง่กีซา ซึ่งต ัง้อย่ตรงกลางถดัจากพีระมดิคูฟู สรา้งในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 
เมตร สรา้งบนเนินดนิขนาดใหญ ่สว่นยอดของพีระมดิแหง่น้ีมีช ัน้หนิปูนขดัมนัทีช่าวอียปิต์โบราณ
ก่อสรา้งปิดเป็นผิวช ัน้นอกทีย่งัหลงเหลืออยู่ มีหอ้งโถงกว้าง 2 ห้อง แต่ภายในถูกบุกรุก ท าลายเสีย
หายไปมาก นอกจากน้ีในบริเวณใกลเ้คียงกบัพีระมดิเคเฟรน ยงัมีมหาสฟิงซ์ทีเ่ป็นรูปแกะสลกัจาก
หนิกอ้นเดียวทีใ่หญท่ีสุ่ดอีกแหง่หน่ึงของโลกและยงัเป็นอนุสาวรีย์แบบแกะสลกัลอยตวัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ในโลกอกีดว้ย 

3) พีระมดิมเิซรินุส (Mycerinus) หรือพีระมดิเมนคูเร (Menkaure) สรา้งโดยฟาโรห์เมนคูเรโอรส
ของฟาโรห์เคเฟรน สรา้งในปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กทีสุ่ด สูง 66.45 เมตร ปจัจุบนัสูงเพียง 
62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร มีขนาดเล็กทีสุ่ดในบรรดาพีระมดิท ัง้ 3 แหง่ของกีซา ทางทศิใตข้อง
พีระมดิเมนคเูร ยงัมกีารสรา้งพีระมดิราชนีิท ัง้ 3 (The Three Queen's Pyramids) เพือ่ใชเ้ป็นที่
เก็บพระศพของราชนีิ 3 องค์ในสมยัของฟาโรห์เมนคเูร   

  
 ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพ มหาสฟิงซ์ (The Great Sphinx of Giza) ต ัง้อยูด่า้นหน้าของพีระมดิเคเฟรน ซึง่

เป็นสว่นหน่ึงของหมูพี่ระมดิแหง่กีซาและยงัถือเป็นสฟิงซ์ทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก แกะสลกัจากเนินหนิ
ธรรมชาตเิพียงกอ้นเดียว มีสว่นหวัเป็นพระพกัตร์ของฟาโรห์และล าตวัเป็นสงิโต มีหน้าทีเ่ปรียบเสมือน
เป็นตวัแทนของกษตัรย์ิ และมพีลงัพเิศษเพือ่ปกป้องพระศพและทรพัย์สมบตัทิีอ่ยูภ่ายในพีระมดิ 

 แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร์ 
(Optional Tour)  
1. อสิระใหท้า่นขีอู่ฐกลางทะเลทราย พรอ้มชมความ

งดงามของพีระมดิ ท ัง้ 3 แหง่ทีต่ ัง้ตระหง่านเป็น
ฉากหลงั (1 ทา่นตอ่อฐู 1 ตวั ใชเ้วลาประมาณ 20 
นาที) (ค่าใช้จ่ายในการขี่อูฐ ท่านละ 20 เหรียญ
ดอลลา ร์สหร ัฐ  (USD) โปรดทราบประก ัน
อุบตัเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร์ ไมค่รอบคลุม
กจิกรรมพเิศษ ดงันัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทา่น 

2. อสิระใหท้า่นเขา้ชมดา้นในพีระมดิ ซึ่งเชื่อว่าเป็น
ที่ฝังพระศพขององค์ฟาโรห์ ผู้สร้างพีระมิดนั้น 
ภายในจะมีเป็นหอ้งโถง ทางเดนิทีส่ามารถเข้าไป
ชมได้ (คา่ใช้จ่ายในการเข้าชมพีระมดิคูฟู ทา่นละ 30 เหรียญดอลลาร์สหรฐั (USD)/ คา่ใช้จ่ายใน
การเข้าชมพีระมิดเคเฟรน และค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพีระมิดมิเซรินุส หรือพีระมิดเมนคูเร 
(Menkaure) ทา่นละ 10 เหรียญดอลลาร์สหรฐั (USD) ท ัง้น้ีในแตล่ะวนั การเขา้ชมปิรามดิจะจ ากดั
ผูเ้ขา้ชมไดไ้มเ่กนิวนัละ 300 คนเทา่นัน้ กรณีสนใจเขา้ชมกรุณาตดิตอ่หวัหน้าทวัร์ลว่งหน้า  

หมายเหตุ: ในการเขา้ชมพีระมดิเป็นทีแ่คบและอากาศเบาบาง และตอ้งท าการปีนบนัไดเพือ่เขา้ไปชมดา้นใน 
 จากนั้นน าท่านแวะชม ศูนย์กลางการท ากระดาษปาปีรุส (Papyrus and Cotton Shops) ซึ่งเป็น

กระดาษชนิดแรกของโลกท าจาก ตน้กก (Papyrus) ใช้บนัทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตุการณ์



ส าคญัต่างๆ นกัประวตัศิาสตร์เชื่อว่า มีการใช้กระดาษทีท่ าจากปาปิรุสมาต ัง้แตป่ฐมราชวงศ์ของอียปิต์ 
หรือราวๆ 3,000 ปีกอ่นครสิตกาล จากนั้นน าทา่นแวะชม โรงงานผลติหวัน ้าหอม ซึง่กลา่วกนัวา่การท า
น ้าหอมน้ีมสีบืทอดมาต ัง้แตส่มยัพระนางคลีโอพตัรา และทีน้ี่ยงัเป็นศูนย์กลางแหลง่ผลติหวัน ้าหอมขนาด
ใหญ ่ใหก้บัน ้าหอมแบรนด์เนมดงัๆ หลายแบรนด์อกีดว้ย 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ พเิศษ ลอ่งเรือแมน่ ้าไนล์ พรอ้มรบัประทานบฟุเฟต์  
น าท่าน ล่องเรือแม่น ้าไนล์ (Nile Cruise) ให้ท่านได้ดื่มด ่าบรรยากาศสองฝั่ งของแม่น ้าไนล์ (Nile 
River) ทีไ่ดชื้อ่วา่เป็นสายน ้าแหง่อารยธรรมทีย่าวทีส่ดุในโลกเป็นท ัง้อูอ่ารยธรรมและเสน้เลือดใหญห่ลอ่
เลี้ยงภูมภิาคตะวนัออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟรกิา ปจัจุบนัยงัไดร้บัการประกาศอยา่งเป็นทางการเมือ่
วนัที ่11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ทางธรรมชาตขิองทวีปแอฟรกิา มีความยาว
มากกวา่ 6695 กม. ไหลผา่น 10 ประเทศ ประเทศยูกนัดา, ประเทศเอธโิอเปีย, ประเทศซูดาน, ประเทศ
ซูดานใต้, ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยคองโก, ประเทศเคนยา, ประเทศแทนซาเนีย, ประเทศ
รวนัดา, ประเทศบุรุนดีและสิน้สุดในประเทศอียิปต์ ก่อนทีจ่ะไหลลงสูท่ะเลเมดิเตอร์เรเนียน พรอ้มชม
การแสดงพื้นเมอืง โชว์ระบ าหน้าทอ้ง (Belly Dance) เป็นการโชว์เตน้ร าทีเ่กา่แกใ่นแถบอารยธรรมใน
ยุคโบราณ ซึง่มีมาประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิต์และเมดเิตอร์เรเนียน นกัประวตัศิาสตร์เชือ่
กนัว่าชนเผา่ยปิซีเร่รอ่นคือคนกลุม่ส าคญัทีไ่ดอ้นุรกัษ์ระบ าหน้าทอ้งน้ีไวใ้หม้ีมาจนถงึปจัจุบนั  การโชว์
ระบ าหน้าทอ้งน้ีไดม้มีาอยา่งแพรห่ลายและมกีารพฒันาซึง่เป็นศลิปะทีโ่ดดเดน่สวยงาม  

ทีพ่กั PYRAMIDS PARK RESORT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 



Day4 เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝงัศพใต้ดนิแหง่อเล็กซานเดรีย – เสา
ปอมเปย์ – ป้อมปราการซิทาเดล – ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ช ั่วโมง) เมืองส าคญัในสมยัโรมนัปกครองอียปิต์ 
ทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศรองจากกรุงไคโร ต ัง้อยูท่างเหนือสดุ
ของอียิปต์ริมฝั่ งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ใกล้กบัปากแม่น ้าไนล์ เดิมที
เป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 332 ปีก่อน
ครสิตกาล พระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชเดนิทางมาพบ จงึโปรดใหม้ี
การปรบัปรุงขยายเมอืงเพือ่สรา้งเป็นเมอืงหลวงและต ัง้ชือ่ใหค้ลอ้งจอง
กบัชื่อของพระองค์ ยงัเป็นสถานทีส่ าคญัในต านานรกัอนัยิง่ใหญข่อง 
พระนางคลี โอพตัราอกีดว้ย 

 น าท่านเข้าชม หลุมฝงัศพใต้ดินแหง่อเล็กซานเดรีย (Catacombs) 
เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์แหง่โลกยุคกลาง เป็นสุสานของชาวโรมนั
ในอดีต มีท ัง้หมดสามชั้น ช ั้นที่ 1 ใช้ส าหรบัการล าเลียงโลงและศพ 
ช ั้นที่ 2 ใช้เป็นที่ฝังศพ และช ัน้ที ่3 ใช้เป็นสถานที่รวมญาติและเพื่อ
ร าลกึถงึผูต้าย โดยมีการเลี้ยงสงัสรรค์กนัท ัง้วนั ซึง่เลา่กนัวา่ตอนทีน่กั
โบราณคดีคน้พบทีน่ี่เป็นคร ัง้แรก บนโตะ๊ยงัมขีวดไวน์และจานวางอยู่ 

 น าท่านถ่ายรูปด้านนอกกบั เสาปอมเปย์ (Pompey’s Pillar) สิ่ง
ส าคญัโบราณในสมยัโรมนัปกครองอียปิต์ทีแ่สดงถงึการฉลองชยัชนะ
ของชาวโรมนั เป็นเสาหินแกรนิตสีแดงสูง 27 เมตร หวัเสาประดบั
ด้วยลวดลายคอรินเทรียน ซึ่งถือว่าเป็นเสาหินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคย
สรา้งขึ้นมา เชื่อกนัว่าเสาแห่งน้ีได้ชื่อมาจาก ปอมเปย์ ซึ่งเป็นเพื่อน
สนิทของจูเลียส ซีซ่า ผู้น าที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมนั ภายหลงัท ั้งสองได้
กลายเป็นศตัรูกนั และปอมเปย์ก็ไดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรีย กอ่นถูกชาวอยิปิต์ฆ่าตาย จูเลียสซี
ซาร์จึงไดท้ าพิธีเผาศีรษะของปอมเปย์ทีเ่สาแหง่น้ี ปจัจุบนัน้ีเหลือเพียงเสาแบบกรีกต ัง้อยูอ่ยา่งโดดเดน่
กบัสฟิงซ์อกีสองตวั 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พเิศษ อาหารทะเล  
 น าทา่นถ่ายรูปกบั ป้อมปราการซิทาเดล (Citadel) ป้อมปราการโบราณทีย่งัมีความสวยงาม ต ัง้อยู่ริม

ชายฝั่ งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ป้อมแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในคริสศตรรษที่ 15 ในอดีตใช้เป็นที่ต ั้งของ 
ประภาคารฟารอส ซึง่ถือวา่เป็นหน่ึงในสิง่มหศัจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปจัจุบนัเหลือเพียงสว่นทีเ่ป็นฐาน 
และไดม้รีบัการทะนุบ ารุงตอ่เตมิจากสลุตา่นเกย์ตเบย์ 
น าท่านถ่ายรูปกบั ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) สถานที่รวบรวมเรื่องราว
เกีย่วกบัประวตัศิาสตร์ของอียปิต์ ทีม่ีนกัโบราณคดีจากท ั่วโลกมาคน้หาขอ้มูลเกีย่วกบัเหตุการณ์ในอดีต 
หอ้งสมดุน้ีเคยถูกเผาในครสิต์ศตวรรษทีส่ี ่โดยใชเ้วลาการสรา้งใหม ่12 ปี ดว้ยเงนิทนุ 220 ลา้นเหรียญ
สหรฐั จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงไคโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ั่วโมง) 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
ทีพ่กั PYRAMIDS PARK RESORT HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทยีบเทา่ 

 

 

 



 

Day5 พพิธิภณัฑ์แหง่ชาตอิารยธรรมอียปิต์ – หอ้งมมัมี ่– สนามบนิไคโร – สนามบนิอาบูดาบี 

 
เช้า บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ 
( National Museum of Egyptian Civilization : 
NMEC) ต ั้งอยู่ในตวัเมืองกรุงไคโร เป็นพิพิธภณัฑ์แห่ง
ใหม่ของอียิปต์ เปิดให้เข้าอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 04 
เมษายน พ.ศ. 2564 ปัจจุบนัเป็นที่ต ั้งของมมัมี่พระศพ
ฟาโรห์และพระราชินีแห่งอียิปต์ ภายหลงัการเคลื่อนย้าย
มมัมี่มาจากพิพิธภณัฑ์เดิมในขบวนพาเหรด Pharoahs' 
Golden Parade เมือ่เดือน เม.ย. 2564 ภายในพพิธิภณัฑ์
มีการแสดงโบราณวตัถุทีจ่ดัแสดงในโถงนิทรรศการหลกัมี
กวา่ 1,500 ชิน้ จดัแสดงเสือ้ผา้แบบด ัง้เดมิ, แบบจ าลองเรือ
โบราณ นอกจากรูปปั้นและสิง่ของฟาโรห์แลว้หอ้งโถงใหญ่

ยงัมโีครงกระดูกมนุษย์ทีม่อีายุยอ้นกลบัไป 35,000 ปี แสดงใหเ้ห็นถงึชาวอยีปิต์โบราณมคีวามกา้วหน้า
ในด้านการแพทย์ น าทา่นเข้าชม ห้องมมัมี่ (The Mummies Room) (รวมคา่เข้าแล้ว) หอ้งโถงของ
มมัมี่พระศพฟาโรห์และพระราชินีแหง่อียิปต์ แบ่งเป็นห้องโถงพระศพของฟาโรห์ 18 พระองค์ และ
ราชนีิอกี 4 พระองค์ ต ัง้แตร่าชวงศ์ที ่17 ถงึราชวงศ์ที ่20 ถือเป็นอญัมณีมงกุฎของพพิธิภณัฑ์ ไดร้บัการ
ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแสดงมมัมี่ของกษัตริย์และราชินีโบราณแห่งอียิปต์ การออกแบบน้ีมี
จุดมุง่หมายเพือ่ใหผู้ม้าเยือนรูส้กึเหมอืนไดเ้ดนิเลน่ไปตามหบุเขาแหง่ราชา  

 น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิไคโร ประเทศอยีปิต์ เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 
13.40 น าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ โดยสายการบิน Etihad 

Airways เที่ยวบินที่ EY654 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 
ช ั่วโมง 05 นาท ี

18.45 เดนิทางถงึ สนามบนิอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ เพือ่รอตอ่เครือ่ง 
22.50 น าทา่นออกเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที่ 

EY402 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 ช ั่วโมง 05 นาท ี
 

Day6 สนามบนิสุวรรณภูม ิ
 

07.55 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
  
  
 
  



 

 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> 
https://lin.ee/5nDHUO6 

 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> 
http://m.me/unithaitrip 

 หรือโทร 02-234-5936 
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