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รหัสโปรแกรม : 26875 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

DEEP JOURNEY EP.2  
Wz AON SARAWUT 

7วนั 5คืน บินโดยสายการบินโอมานแอร ์
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ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที่ยวบนิ 

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 06.00 - 0720 MS082 1 ชัว่โมง 25 นาที  

LXR ลกุซอร-์CAI ไคโร 09.15 -10.25 MS265 1 ชัว่โมง 10 นาที 

ไคโร CAI-MCT มสักตั 01.25-07.25 WY408 4 ชัว่โมง 

มสักตั MCT-BKK สุวรรณภูม ิ 08.50 – 18.00 WY815 6 ชัว่โมง 
          

ตารางการเดินทาง 

วนัที่ สถานที่ท่องเที่ยว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมที่พกัระดบั 5  ดาว 

หรือเทียบเทา่ เชา้ กลางวนั เยน็ 

วนัแรก 27 เม.ย.66 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมสักตั 

โอมาน (แวะเปล่ียนเคร่ือง) - สนามบินไคโรอียปิต ์- 

คา้งคืนไคโร อียปิต ์( -/-/D ) 

   
Le Méridien Cairo Airport  

วนัท่ีสอง 28 เม.ย.66 ไคโร CAIRO – อสัวาน ASWAN - อาบูซิ

มเบล ABU SIMBLE TEMPLE - หมู่บา้นชาวนิวเบีย 

NUBIAN VILLAGE - SONESTA STAR GODDESS 

LUXURY NILE CRUISE (B /L /D) 

   
SONESTA STAR GODDESS 

LUXURY NILE CRUISE 

วนัท่ีสาม 29 เม.ย.66 อสัวาล ASWAN – เมืองคอมออมโบ 

KOM OMBO - วิหารเอ็ดฟู EDFU- TEMPLE - ลกัซอร ์

LUXOR - SONESTA STAR GODDESS LUXURY NILE 

CRUISE (B/L/D) 

   
SONESTA STAR GODDESS 

LUXURY NILE CRUISE 

วนัท่ีส่ี 30 เม.ย.66 ล่องเรือแม่น ้าไนล ์– วิหารคอมออมโบ 

– วิหารเอ็ดฟู – ลกัซอร ์(B/L/D)  

 

   
SONESTA STAR GODDESS 

LUXURY NILE CRUISE 

วนัท่ีหา้ 1 พ.ค.66 ลกัซอร ์LUXOR – บินภายในประเทศ – 

ไคโร CAIRO - กีซ่า (B/L/D) 
   GRAND NILE TOWER 

วนัท่ีหก 2 พ.ค.66 เมมฟิส – ซคัคาร่า – พิพิธภณัฑไ์คโร – 

ตลาดขา่น – สนามบินไคโร (B/L/D) 
   - 

วนัท่ีเจ็ด 03 พ.ค.66 สนามบินไคโร – แวะเปล่ียนเคร่ือง

สนามบินมสักตั – สนามบินสุวรรณภูม ิ
   - 
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วนัพฤหสับดีที่  27 เม.ย.66   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมสักตั โอมาน (แวะเปลี่ยนเครือ่ง) -     

         สนามบินไคโรอียปิต ์  - คา้งคืนไคโร อียปิต ์( -/-/D )                                        

 

06.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 

เคานเ์ตอร ์M สายการบินโอมานแอร ์ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความ

สะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน 

09.10 น.    เหินฟ้าสู่ สนามบินมสักตัประเทศโอมาน เพื่อเปล่ียนเครื่อง โดยสายการบินโอมานแอร ์เที่ยวบิน

ทีW่Y 818 (ใชเ้วลาเดินทาง 6 ชม.) 

 

12.05 น.     เดินทางถึงสนามบิน มสักตัประเทศโอมาน 

14.35 น.     เหินฟ้าสู่ สนามบินไคโร ประเทศอียิปต ์โดยสารการบินโอมานแอร ์เที่ยวบินที่ WY 405  

    (ใชเ้วลาเดินทาง 4 ชม.) 

17.00 น.     เดินทางถึงสนามบินไคโร ประเทศอียิปต ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  

น าทุกท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าสมัภาระ และเดินทางเขา้สู่ประเทศอียิปต์ 

ค า่   บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร ภายในโรงแรมที่พกั 

                 เช็คอินทเ์ขา้สู่ที่พกั Le Méridien Cairo Airport หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

           

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

วนัศุกรท์ี่  28 เม.ย.66    ไคโร CAIRO – อสัวาน ASWAN - อาบูซิมเบล ABU SIMBLE TEMPLE  - 

หมู่บา้นชาวนิวเบีย NUBIAN VILLAGE - SONESTA STAR GODDESS LUXURY NILE CRUISE    

             (B /L /D) 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ แบบ SET BOXES FROM HOTEL 

น าท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร (CAI ) 

06.00 น.     ออกเดินทางสูเ่มืองอสัวาน โดยสายการบิน อียปิต ์แอร ์เที่ยวบินที่  MS082  

07.20 น.        ถึงสนามบินเมืองอสัวาน 

น าท่านไปแวะถ่ายรูป เข่ือนยกัษอ์สัวาน หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกว่า Aswan HiGH DAMสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ. 

1960 เพ่ือ  ช่วยใหม้ีน ้าหล่อเล้ียงไร่นาตลอดปี อีกทั้งยงัใชพ้ลงัน ้าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือใหเ้พียงพอ

กบัความตอ้งการของคนทั้งประเทศ และเพ่ือป้องกนัน ้าไหลท่วมจากแม่น ้าไนล์เวลาฝนตกหนัก ซ่ึงเขื่อน

น้ีมีความยาว 36,000 เมตร ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถมองเห็นทะเลสาบท่ีเกิดจากการสรา้งเขื่อนสรา้ง

แมน่ ้าไนล ์คือ ทะเลสาบนสัเซอร ์( NASSER) มีความลึก 80 เมตรและกวา้ง 10 เมตร 

08.00 น. น าท่านออกเดินทางต่อโดยรถบสัปรบัอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) เพื่อเดินทางเขา้

ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิหารอาบูซิมเบล มีขนาดมหึมา สรา้งข้ึนในศตวรรษท่ี 13 เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองชยัชนะของ

อียิปตท่ี์ชนะนิวเบียในสมรภูมิแห่งคาเดส จุดเด่นของวิหารแห่งน้ีคือ รูปแกะสลกัองคฟ์าโรหร์ามเลส ท่ีนัง่

ประทบัอยูบ่นบลัลงักห์นา้วิหารถึงส่ีองค ์ แต่ละองคม์ีความสูง 20 เมตร มหาวิหารอาบซิูมเบล

ประกอบดว้ยวิหารใหญ่ของ ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 และวิหารของเนเฟอรต์ารี ซ่ึงเป็นมเหสีท่ีรกัของพระองค์
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วิหารอาบซิูมเบล งดงามยิ่งใหญ่และมีช่ือกอ้งโลกเพราะเมื่อมีการสรา้งเขื่อนขนาดยกัษ์ท่ีอสัวาน ท าให้

วิหาร 17 แห่งจมอยูใ่ตน้ ้า จนองคก์ารยูเนสโกต้อ้งมาช่วยยกใหพ้น้น ้าและมหาวิหารอาบซิูมเบลก็ถูก

ยกขึ้ นสูงจากพ้ืนดิน  65 เมตร ซ่ึงเป็นงานท่ียากมาก ใชเ้วลาทั้งส้ิน 4 ปี ส้ินค่าใชจ้่าย 40 ลา้นเหรียญ

สหรฐั ภายในวิหารใหญ่มีหอ้งบชูาและมีรูปสลกั 4 องคนั์ง่อยู ่หน่ึงในน้ันคือ ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 พรอ้ม

ดว้ยเทพเจา้ ต่างๆ อีก 3 องค ์และทุกปีวนัท่ี 22 ก.พ. และวนัท่ี 22 ต.ค. ล าแสงแรกของพระอาทิตยจ์ะ

สาดส่องเขา้ไปตอ้งรูปสลกั และวา่กนัว่าวนัท่ี 22 ก.พ. ตรงกบัวนัประสูติของฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ขณะท่ี

วนัท่ี 22 ต.ค. ตรงกบัวนัขึ้ นครองราชยข์องพระองค ์ แสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการ

ค านวณของชาวอียิปตโ์บราณ   

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ  LOCAL RESTAURANT ABU SIMBEL  

13.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ อสัวาน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) 

16.00 น.   น าทุกท่านล่องเรือใบโบราณ หรือเรียกว่าเรือเฟลคุกะ FELUCCA โดยบริการของเรือทอ้งถิ่น ล่องไป

ตามแม่น ้าไนล ์ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 20-30 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางถึง “หมู่บา้นชาวนิวเบีย” (NUBIAN VILLAGE) ตั้งอยู่อสัวานนครทางใตข้องอียิปต ์ท่ีมีสถานท่ี

ท่องเท่ียวช่ือดังอย่างเขื่อนอัสวานและแม่น ้ าไนล์ ท่ีนครอัสวานยังมีหมู่บา้นเล็กๆท่ีมากไปด้วย

ความส าคญัทางประวติัศาสตรอ์ย่าง “หมู่บา้นชาวนิวเบีย” ซ่ึงนิวเบียเป็นภูมิภาคตามแม่น ้าไนลต์ั้งอยู่
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ระหว่างซูดานตอนเหนือและอียิปต์ตอนใต ้เป็นอารยธรรมแรก ๆ ในแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือ

โบราณ มีอายุไมต่ า่กวา่ 2,000 ปี โดยมีหลกัฐานบนัทึกไวจ้ากทั้งอียิปตแ์ละโรมวา่เคยเป็นจกัรวรรดิแห่ง

หน่ึง ก่อนท่ีจะถูกแบ่งระหว่างอียิปต์กบัรฐัสุลต่านเซนนาร ์และปัจจุบนัยงัมีบางส่วนอาศัยอยู่ในอียิปต์ 

หมู่บา้นชาวนิวเบียน เป็นเกาะท่ีได้รับการอนุรักษ์ไวใ้ห้เป็นหน่ึงในอารยธรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน

ประวติัศาสตร ์ชาวนิวเบียไมเ่พียงอนุรกัษ์ขนมธรรมเนียมโบราณของพวกเขาเท่าน้ัน แต่ยงัคงไวซ่ึ้งภาษา

นิวเบียอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมีส่ิงท่ีโดดเด่นคืออาคารบา้นเรือนของชาวนิวเบียที่มีเอกลกัษณป์ระจ าตวั 

วาดภาพบา้นดว้ยรูปทรงเรขาคณิตและมีสีสนัสดใสเต็มไปทัว่ทั้งหมู่บา้น ซ่ึงรูปทรงสามเหล่ียมยงัเป็น

ตวัแทนของส่ิงมีชีวิตท่ีส าคญัท่ีสุดในสามโลกของชาวนิวเบีย และยงัมีรา้นคา้ท่ีขายของพ้ืนเมืองมากมาย  

ไดเ้วลาพอสมควร น าทุกท่านเดินทางกลบัดว้ยบริการเรือทอ้งถ่ิน ล่องกลบัตามแมน่ ้าไนล ์ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 20-30 นาทีโดยประมาณ  

น าทุกท่านเช็คอินท ์เขา้สู่ที่พกับนเรือส าราญระดบั 5 ดาว Sonesta Star Goddess หรือเทียบเท่า 

เรือส าราญล าใหมแ่ล่นในแมน่ ้าไนล ์เป็นเรือแล่นระหว่างอสัวานและลกัซอรห์ลงัจากทวัรช์มสถานท่ี

โบราณในสถานท่ีต่างๆแลว้ แขกผูเ้ขา้พกัสามารถผ่อนคลายในสระวา่ยน ้าของเรือหรือบริการสปาแบบ

เต็มรูปแบบออกก าลงักายวิ่งบนลู่วิ่งได ้มีหอ้งฟิตเนส ภายในหอ้งพกัออกแบบตกแต่ง สรา้งบรรยากาศ

ใหก้ารพกัผ่อน เป็นไปอยา่งสะดวกสบาย ดว้ยอุปกรณเ์คร่ืองใชท่ี้ไดม้าตรฐานพรอ้มสมัผสัทศันียภาพ

ของน ้าไนล ์ในระหวา่งการล่องเรือไปยงัเมืองต่างๆ 

ค า่   บริการอาหารเยน็ ภายในหอ้งอาหารบนเรือ   

                    พกัผ่อนตามอธัยาศยับนเรือส าราญ (SONESTA STAR GODDESS LUXURY NILE CRUISE) 

 

 



7 
 

วนัเสารท์ี่  29 เม.ย.66    อสัวาล ASWAN – เมืองคอมออมโบ KOM OMBO - วิหารเอ็ดฟู EDFU                      

TEMPLE  - ลกัซอร ์LUXOR  - SONESTA STAR GODDESS LUXURY NILE CRUISE   

              (B/L/D) 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

ระหว่างนั้นเรือจะค่อยๆแล่นออกจากท่ามุ่งหนา้สู่ คอมออมโบ เมืองเล็กๆท่ีอยู่ระหว่างเมืองอสัวาน

และเอ็ดฟู ท่ีตั้งอยู่ติดริมแม่น ้าไนล์ บา้นเรือนส่วนใหญ่สูงเพียง 1 หรือ 2 ชั้น  ระหว่างทางผ่านแหล่ง

เพาะปลกูท่ีส าคญัริม   

น าท่านชม วิหารคอมออมโบ (KOM OMBO TEMPLE) เป็นวิหารท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือบูชาเทพเจา้ ตั้งอยู่บน

เนินเขาเล็กๆ ท่ีล ้าออกมาถึงแม่น ้าไนล ์ สามารถเห็นวิวของแม่น ้าไนลอ์ันงดงาม  ค าว่า “คอม” เป็น

ภาษาอาหรบั หมายถึงภูเขาเล็กๆ  วิหารน้ีเกือบเป็นวิหารอะโครโพลิสของกรีก  หินท่ีใชส้รา้งแตกต่างกบั

วิหารอ่ืนๆ  อาจเป็นเพราะถูกปกคลุมดว้ยทรายเป็นเวลานาน  การวางแบบของพ้ืนท่ีแปลกและเป็น

เฉพาะตัว เป็นวิหารของเทพเจา้สององค ์คือ เทพโซเบค (SOBEK) เทพเจา้แห่งความอุดมสมบูรณ์ มี

รูปร่างเป็นมนุษยแ์ต่เศียรเป็นจระเข ้และ เทพเจา้ฮาโรเอริส (HAROERIS) เทพเจา้แห่งการแพทยอี์ยิปต์

โบราณ  วิหารน้ีสรา้งบนเนินเขาริมฝ่ังแมน่ ้าไนล ์เป็นบริเวณท่ีมีจระเขชุ้กชุมในสมยัโบราณ  วดัน้ีจึงบูชา

เทพโซเบก ซ่ึงมีหวัเป็นจระเข ้ และมีจระเขม้มัมี่เก็บรกัษาไว ้ชมภาพแกะสลกัพระนางคลีโอพตัรา ซ่ึง

เป็นรูปแบบของเคร่ืองแต่งกายในการท าภาพยนตร์  และภาพแกะสลักท่ีส าคัญ คือ ภาพแกะสลัก

การแพทยแ์ผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์โบราณ และปฏิทินโบราณ  มี

รา้นคา้มากมายตั้งอยูต่ลอดแนวท่าเรือ ขายเส้ือผา้และสินคา้พ้ืนเมือง ล่องเรือไปยงัเมืองอสัวาน 
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เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั บนเรือ อิสระพกัผ่อนบนเรือ  

  เรือส าราญ ล่องต่อไปยงัเมืองเอ็ดฟู  เพ่ือน าคณะชม วิหารเอ็ดฟู EDFU TEMPLE  

(เมือเดินทางถึงท่าเรือเมืองเอ็ดฟู  เปล่ียนอิริยาบถโดย นัง่รถมา้เขา้ไปยงัวิหาร ใชเ้วลาประมาณ 10 

นาที โดยรถมา้ 1 คนั จะสามารถนัง่ได ้ 2 ท่าน ) (กรุณาทิปคนขบัรถมา้ท่านละ US$ 2) 

วิหารเอ็ดฟู EDFU TEMPLE ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นวิหารอียิปตโ์บราณท่ียงัคงสภาพสมบูรณท่ี์สุด เป็น

วิหารใหญ่สวยงาม ตั้งอยู่ศูนยก์ลางของบริเวณท่ีอยู่อาศัย สรา้งขึ้ นเพ่ืออุทิศใหแ้ก่เทพฮอรสั (HORUS) 

ตามต านานของเทพนิยายอียิปต์โบราณบอกว่า ฮอรสั ท าสงครามกับเทพเซธ (SETH) เพ่ือลา้งแคน้

ใหแ้ก่เทพโอไซริส (OSIRIS) บิดาของเขา โดยเทพเจา้ฮอรสั HORUS มีเศียรเป็นเหยี่ยว เป็นเทพเจา้แห่ง

ความดีและฉลาดรอบรู ้มองไดไ้กลเหมือนตาเหยี่ยว อดีตวิหารน้ีถูกปกคลุมดว้ยทรายเกือบถึงยอดตัว

เสาและหวัเสาเป็นเวลานาน ปีค.ศ. 1860 มีการขนทราย ปรากฏวา่ตวัวิหารยงัแข็งแรง แน่นหนา 

 

จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัขึ้ นเรือส าราญอีกครั้ง มุ่งหนา้สู่เมืองลกัซอร ์โดยระหว่างทางท่านจะได้

รบัชมความสวยงาม และชมทศันียภาพยามเย็นและชมพระอาทิตยต์กดินริมขอบฝั่งแมน่ ้าไนล ์หรือ

พกัผ่อนตามอธัยาศยั  

ค า่   บริการอาหารเยน็  ณ  หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 

พกัผ่อนตามอธัยาศยับนเรือส าราญ (SONESTA STAR GODDESS LUXURY NILE CRUISE) 
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วนัอาทิตยท์ี ่  30 เม.ย.66  ล่องเรอืแม่น ้าไนล ์– วิหารคอมออมโบ – วิหารเอ็ดฟู – ลกัซอร ์ 

    ( B/L/D )                                        

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

น าท่านออกเดินทางโดยรถบสัปรบัอากาศ เดินทางขา้มไปฝั่งตะวนัตกของแม่น ้าไนล ์เวสตแ์บงก ์

(WEST BANK) หรือ นครธีบสใ์นสมยัอียิปตโ์บราณ อดีตเช่ือวา่เป็นท่ีอยูข่องคนตาย หรือ นครของผูว้าย

ชนม ์(Necropolis of Thebes) เต็มไปดว้ยกลุ่มโบราณสถานท่ีมีประวติัน่าพิศวง ปัจจุบนัเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ  ชม หุบผากษตัริย ์ VALLEY OF THE KINGS  เป็นท่ีฝังพระศพของ

ฟาโรห ์63 พระองค ์ตั้งอยู่ท่ีเทือกเขาทีบนั  ท่านสามารถเลือกเขา้ชมไดเ้พียง 3 สุสาน  ดา้นหนา้

ทางเขา้สุสานฟาโรหบ์นยอดเขาน้ันดูคลา้ยปลายแหลมยอดปิรามิด  เป็นการเลือกหวงซุย้ในการฝ่ังศพ  

ใหค้ลา้ยวา่ฝังอยูใ่ตปิ้รามิด  สุสานเหล่าน้ีเป็นสุสานท่ีถูกเลือกใหเ้ป็นสุสานท่ีเก็บ มมัมี่และสมบติัของ

กษัตริยถึ์ง 63 สุสาน  แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกนั  ขึ้ นอยูก่บัระยะเวลาครองราชย ์ สุสานเร่ิม

สรา้งเมื่อฟาโรหค์รองราชย ์ และปิดเม่ือฟาโรหส้ิ์นพระชนม ์ ภายในหลุมมีจิตรกรรมท่ีงดงามสีสดใสราว

กบัเพ่ิงวาดเสร็จไมน่านน้ี   
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น าท่านชมวิหารฟาโรหฮ์ตัเชปซุต (TEMPLE OF QUEEN HATSHEPSUT)  เป็นวดัท่ีตั้งอยู่ใกลหุ้บเขา

แห่งกษัตริยแ์ละปัจจุบนัถือว่าเป็นหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยท่ี์ยิ่งใหญ่ของอียิปตโ์บราณ วิหารแห่งน้ีออกแบบ

โดยสถาปนิก “เซเนมุท” และสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต ท่ีรูจ้กัในนาม “ราชินี

หนวด” ท่ีมีอายุยืนท่ีสุดของลกัซอรอี์ยิปต ์ฟาโรหห์ญิงองคเ์ดียวในประวติัศาสตรอี์ยิปต ์ท่ีรุ่งเรืองมากใน

สมยัของพระองค์ เป็นสตรีท่ีทรงอ านาจท่ีสุดในโลกยุคน้ัน และทรงความสามารถดา้นการปกครองยิ่ง

กว่าฟาโรหบุ์รุษ ส่วนมากทรงเช่ียวชาญดา้นการปกครองและแสดงความเป็นผูน้ าจนขา้ราชส านักต่าง

ประจกัษ์ในความสามารถ นับเป็นบุคคลท่ีน่าสนใจท่ีสุด ฟาโรหห์ญิงฮตัเชปซุต สตรีเหล็กอียิปต ์

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั บนเรือ อิสระพกัผ่อนบนเรือ  

น าท่านชมมหาวิหารคารน์ัค GREAT TEMPLE OF KARNAK เป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ตวัวิหารหลงั

เดียวมีเน้ือท่ีถึง 60 เอเคอร ์ ซ่ึงใหญ่พอท่ีจะน าโบสถข์นาดใหญ่ของยุโรปไปวางไดถึ้ง 10 หลงั มหา

วิหารแห่งน้ีเร่ิมก่อสรา้งในสมยัฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 1 เพ่ือถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี 

มาแลว้ หลงัจากน้ัน ฟาโรหอ์งคต่์างๆ ก็เร่ิมสรา้งเพ่ิมเติม ท าใหว้ิหารมีขนาดใหญ่ขึ้ นอย่างมาก แต่เห็น

ความยิ่งใหญ่ของวิหารแลว้ ขอใหทุ้กท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปตโ์บราณใชว้ิธีใดในการขนยา้ยเสา 

และหิน พรอ้มทั้งการแกะสลกัลวดลาย ซ่ึงเมื่อท่านเห็นความสูงแลว้ก็จะยิ่งท าใหนึ้กไม่ออกก็เป็นได ้ว่า

เขาใชว้ิธีท าอยา่งไร ส่วนส าคญัท่ีสุดของท่ีน่ีก็คือ วิหาร AMON ซ่ึงภายในจะมี Great Hypostyle Hall หอ้ง

โถงท่ีมีเสาหินขนาดใหญ่ถึง 134 ตน้ กินพ้ืนท่ีถึง 6,000 ตารางเมตร ท่ีน่าอศัจรรยใ์จมากๆ ก็คือ เสา

แต่ละตน้มีความสูงและกวา้งใหญ่มาก โดยจะสลกัอกัษรภาพท่ีแสดงถึงวิถีชีวิต และกิจกรรมของฟาโรหท่ี์

เก่ียวขอ้งกบั เร่ืองศาสนาและสงคราม เสาบางตน้ตรงหวัเสามีรูปดอกปาปิรสัประดบัเอาไว ้

 

 



11 
 

 

น าท่านเปล่ียนบรรยากาศ นัง่รถมา้ชมเมืองลกัซอร ์เมืองท่ีมีความส าคญัต่อประวติัศาสตรข์องอียิปต์

อีกแห่งหน่ึง ตั้งอยู่ติดแม่น ้าไนลท์างตอนกลางของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงไคโรราว 650 กิโลเมตร 

ชมบรรยากาศโดยรอบ วิถีชีวิตผูค้น และเชา้ชม 

วิหารลกัซอร ์LUXOR TEMPLE มาจากภาษาอารบิก ท่ีแปลเป็นไทยวา่ “ป้อมปราการ” วิหารลกัซอร์สร้าง
โดย ฟาโรห์อาเมนโอเทปท่ี 3 คาดกนัวา่วิหารแห่งน้ีเป็นพระราชวงัมากกวา่ศาสนสถาน เน่ืองจากมีรูปสลกั
การท าศึกสงครามประดบัอยูภ่ายใน ไดรั้บการบูรณะจากองคฟ์าโรห์หลายพระองค์ โดยเฉพาะจากฟาโรห์
รามเสสท่ี 2 

จุดเด่นส าคญัของ วิหารลกัซอร์แห่งน้ีคือ เสาโอเบลิสก์ OBELISK ท่ีชาวอียิปตเ์ช่ือว่าเป็นตวัแทนของ ชีวิต 
แสงสวา่ง และความรุ่งโรจน์ โดยนิยมตั้งเป็นคู่ แต่ปัจจุบนัเสาโอเบลิสก์ เหลือเพียงตน้เดียว เพราะอีกตน้ได้
ถูกขนยา้ยเป็นของขวญัแก่ประเทศฝร่ังเศสในสมยัของ Mohamed Ali Dasha เม่ือปี 1831 โดยใชเ้วลาเดินทาง
ถึง 3 ปีและถูกน าไปตั้งท่ี Place de la Concorde ประเทศฝร่ังเศส โดยเสาโอเบลิสก์ มีความสูง 22.55 เมตร 
หนกั 227 ตนั สลกัดว้ยภาษาทอ้งถ่ิน เดิมท่ีปลายของเสาหุม้ดว้ยทองแต่ไดท้องค าไดถู้กขโมยไป 
 

 

 

 

 



12 
 

 

ค า่   บริการอาหารเยน็  ณ  หอ้งอาหารบนเรือส าราญ 

 พกัผ่อนตามอธัยาศยั บนเรือ (SONESTA STAR GODDESS LUXURY NILE CRUISE) 

 

วนัจนัทรท์ี่  1 พ.ค.66     ลกัซอร ์LUXOR – บินภายในประเทศ – ไคโร CAIRO   - กีซ่า                       

(B/L/D) 

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือส าราญ 

น าท่านเชคเอาท ์CHECK OUT จากเรือส าราญ และเดินทางโดยรถบสัปรบัอากาศ มุ่งหนา้สู่สนามบินลกั

ซอร ์LUXOR   

09.15 น.     ออกเดินทางสู่กรุงไคโร โดยสายการบิน อียปิต ์แอร ์เที่ยวบินที่  MS265 

10.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงไคโร  

  น าท่านเดินทางโดยรถบสัปรบัอากาศ เขา้สู่ตวัเมืองไคไร 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

เดินทางสู่ เมืองกีซ่า น าท่านชมมหาพีระมิดกีซา หรือ THE GREAT PYRAMID OF GIZA อายุกว่า 

5000 ปี ท่ีไดร้บัการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก  เป็นช่ือเรียกของสถานท่ีฝังพระศพ

ของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบนัคือ ไคโร) ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2,000 ตร.ม. บนท่ีราบสูงทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นท่ีตั้งของมหาปิรามิด 3 องค ์ซ่ึงองคฟ์าโรหแ์ห่งอียิปตโ์บราณสรา้งขึ้ นเพ่ือฝังพระ

ศพของพระองคเ์อง นับเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งส้ิน 30 ปี 

สรา้งจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกว่า 2 ตัน หินแต่ละกอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิท

มาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไมผ่่าน  
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พีระมิดกีซามีอยูส่ามหลงัใหญ่ ๆ เรียงจากขวาไปซา้ย คือ  

Ω พีระมิดของฟาโรหค์ูฟู KHUFU  เป็นพีระมิดท่ีสูงท่ีสุด เดิมมีความสูง 146 เมตร ปัจจุบนัสูง 138 

เมตร เพราะส่วนยอดไดพ้งัทลายไปบา้งจึงท าใหเ้ต้ียลงกวา่เดิมเล็กน้อย ฟาโรหค์ูฟูเป็นฟาโรหอ์งคท่ี์ 2 

แห่งราชวงศท่ี์ 4 (2589-2566 ก่อน ค.ศ.) 

Ω ตรงกลาง คือ พีระมิดของฟาโรหค์าเฟร่ KHAFRE เดิมมีความสูง 143 เมตร ปัจจุบนัสูง 136 

เมตร ฟาโรห์คาเฟร่เป็นลูกชายของฟาโรห์คูฟูค ส่วนรูปแกะสลักหินท่ีมีล าตัวเป็นสิงโต มีศีรษะและ

ใบหนา้เป็นมนุษย ์คือ สฟิงซท่ี์เช่ือวา่แกะสลกัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหค์าเฟร่เจา้ของพีระมิดหลงัน้ี 

Ω ส่วนซา้ยสุดขนาดเล็กกว่าองคอ์ื่น คือ พีระมิดของฟาโรหเ์มนคูเร MENKAURE มีขนาดเล็กท่ีสุด 

มีความสูง 65 เมตร และมีพีระมิดของราชินีอีกสามหลงั ฟาโรหเ์มนคูเร คือ ลกูชายของฟาโรหค์าเฟร่ 

                    และเป็นหลานของฟาโรหค์ูฟู 
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                    ทุกท่านสามารถ ข่ีอฐูชมมหาพีระมิดบริเวณรอบๆได ้ใชเ้วลา 15-20นาที ตอ่ท่าน 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ตลาดข่าน อิสระเลือกซ้ือส้ินคา้พ้ืนเมืองมากมายท่ี “ตลาดข่านเอลคาลีลี” 

ตลาดส าคญัทางการคา้ขายของพ้ืนเมืองและแหล่งสินคา้ท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโร  

ท่านสามารถเลือกซ้ือของพ้ืนเมืองสวยๆ มากมาย ไมว่่าจะเป็นขวด น ้าหอมท่ีท าดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ 

เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบั พรม และของท่ีระลึกแบบพ้ืนเมือง 

 

ชมสฟิงซ”์ ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสิงโต ท่าน

อาจจะขีอ่ฐูกลางทะเลทรายชมทิวทศัน์รอบๆโดยมีหมูปี่รามิดเป็นฉากหลงั อิสระเดินเท่ียวตามอธัยาศยั  

ชม ตวัสฟิงซ ์ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสิงโต  
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ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร MENA HOUSE HOTEL     
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   น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั  โรงแรม GRAND NILE TOWER ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

 

วนัองัคารที่  2 พ.ค.66  เมมฟิส – ซคัคาร่า – พิพิธภณัฑไ์คโร – ตลาดข่าน – สนามบินไคโร  

 (B/L/D ) 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที่พกั 

น าคณะเดินทางโดยรถบสัปรบัอากาศ สู่ เมืองเมมฟิส MEMPHIS  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกใน

ยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองท่ีไดร้บัการบนัทึกในประวติัศาสตรว์่ามีความส าคญัในการรวม

อียิปตบ์น และอียิปตล์่างใหเ้ป็นหน่ึงเดียวโดยกษัตริยเ์มนาปฐมกษัตริยแ์ห่งราชวงศท่ี์ 1  

พิพิธภณัฑก์ลางแจง้เมมฟิส OPEN AIR MUSEUM AT MEMPHIS  จดัแสดงรูปแกะสลกัขนาดใหญ่ของ

ฟาโรห ์Rameses II ท่ีไมส่มบรูณเ์ต็มองค ์มีความยาวจากมงกุฎถึงเขา่ 11 เมตร นอนอยูใ่นอาคาร 

(สนันิษฐานวา่ถา้รูปป้ันสมบรูณ์เต็มองคจ์ะมีความสูงราว 13-14 เมตร) แกะมาจากหินปนู และสลกัในท่า

ยืน แต่ปัจจุบนัลม้ลงมานอนกองกบัพ้ืน  

น าท่านเขา้ชมในพิพิธภณัฑร์ามเสสที่ 2 ชมการแกะสลกัรูปโบราณต่างๆมากมายจากหินท่ียงัหลงเหลือ

อยูใ่นระดบัพ้ืนดินพรอ้มกนัน้ันชมรูปแกะสลกัขนาดยกัษ์ของฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ดว้ยฝีมือการแกะสลกัท่ี

ประณีตและสวยงามมาก 
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จากนั้นออกเดินทางตอ่ไปยงัเมืองโบราณซัคคาร่า SAKKARA PYRAMID  เพ่ือไปชมปิรามิดแบบขั้นบนัได 

ซ่ึงถือวา่เป็นปิรามิดแห่งแรกของอียิปต ์ใหท่้านไดช้มปิรามิด (Pyramid) แห่งแรกของโลก ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสรา้ง

ขนาดใหญ่ท่ีใชเ้ป็นท่ี ฝังพระศพของกษัตริยซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของการสรา้งปิรามิดในยุคต่อมา ท าให้

ท่านไดท้ราบเร่ืองราวของปิรามิด ตั้งแต่ผูส้รา้งไปจนถึงวิธีการสรา้ง การตดัหิน และอ่ืนๆ อีกนานัปการท่ีท า

ใหพิ้ศวง 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

น าคณะเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์ EGYPTIAN MUSEUM อนัเล่ืองช่ือ เป็นสถานท่ีท่ีรวม

ศิลปะวตัถุโบราณมากมายท่ีสุดชม โลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค า ของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนอนัดงั

กอ้งโลก และสมบติัส่วนตัวอีกมากมายของพระองค ์อาทิเช่น เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและ

เกา้อ้ีบัลลังกท์องค า ซ่ึงภาพบนพนักเกา้อ้ีท่ีโรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรหตุ์ตันคาเมนประทับอยู่บน

เกา้อ้ีและมีพระมเหสีของพระองคก์ าลงัทาน ้ามนัหอมให ้ทั้งคู่ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดงถึงความรกั

ความเผ่ือแผ่อนัลึกซ้ึง นอกจากน้ีท่านยงัจะไดช้มสมบติัอนัล ้าค่าอ่ืนๆ อีกจ านวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ 

สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต ส่ิงของทั้งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กวา่ 3,000 ปี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

           หลงัจากนั้น น าท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร  
 

วนัพุธที่  03 พ.ค.66  สนามบินไคโร – แวะเปลี่ยนเครือ่งสนามบินมสักตั – สนามบินสุวรรณภูมิ  

01.25 น. เหินฟ้าสู่สนามบนิเมืองมสักตั ประเทศโอมานเพ่ือเปล่ียนเคร่ือง โดยเที่ยวบิน WY 408 

07.25 น.    เดินทางถึงสนามบินมสักตั ประเทศโอมาน  

08.50 น.    เดินทางตอ่ดว้ยเที่ยวบิน WY 815 สู่เมืองไทย  

18.00 น.    ถึงสนามบินสุวรณภูมิ ดว้ยความประทบัใจมิรูลื้ม ..   

         

                    .................................................................................................... 
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อตัราค่าบริการส าหรบั ราคาส าหรบัออกเดินทาง 20 ทา่นข้ึนไป 

 

วนัเดินทาง  
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดียวเพิม่ 

27 เม.ย.-03 พ.ค. 66 119,988 บาท 119,988 บาท 20,500 บาท 

** รวมค่าTIP ทิปทุกอยา่งแลว้ **  

 

 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ 

กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษทัฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท  

มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนในกรณีที่ทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง  

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ:รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ทั้งน้ีโดยค านึงถึงผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลง 

ขนาดของภาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  

กรณีท่ีคณะทวัรอ์อกเดินทางต า่กวา่ 15 ท่าน หรือต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอยกเลิก

การเดินทาง หรือ อาจแจง้ต่อทางคณะทวัรใ์หท้ราบวา่มีการเรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมในกรณีท่ีต า่กวา่ 15 ท่าน ตามความเหมาะสม

และเป็นจริง 

ทางบริษัทขอความกรุณาใหท่้านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทุกขอ้   

 

เง่ือนไขการจองทวัร ์

 

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จา่ยมดัจ า 20,000 บาท /ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัจากท่ีมกีารจอง   

(เพื่อเป็นการยนืยนัการเดินทาง) 

 พรอ้มส่งรายช่ือและหน้าพาสปอรต์ผูท่ี้จะเดินทางทนัที เพื่อท าวซีา่ (บริษัทยนืเป็นวซีา่กรุป๊)  

งวดท่ี 2 : ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไมน่้อยกวา่ 30 วนั หากไมช่ าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทาง

บริษัทจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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เง่ือนไขการยกเลิกทวัร ์

 

กรณียกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไมส่ามารถ คืนเงินได ้ 

(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวซี่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

กรณียกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยืน่เอกสารไปยงัสาย

การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถ

แจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรอืบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรม

และในทุกๆบริการอ่ืนๆ เป็นส าคญั 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน  ซ่ึง

ในกรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั 

หรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลกูคา้ท่านใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลกูคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ  าที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่

สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 

  ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ-มสักตั-ไคโร–มสักตั - กรุงเทพ ชั้นประหยดั 

โดยสายการบิน โอมาน แอร ์รวมน ้าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรมั 1 ใบ/ท่าน 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไคโร-อสัวาน ชั้นประหยดั  ไฟลบ์ินภายใน 

โดยสายการบิน อียิปต ์แอร ์รวมน ้าหนักกระเป๋า 23 กิโลกรมั 1 ใบ/ท่าน 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านในโรงแรมระดบั 5 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  

     รวมทั้งส้ิน 2 คืน  และบนเรือ 3 คืน 

 ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

 ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ 

 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

 ค่าวีซ่าประเทศอียิปต ์(วีซ่ากรุป๊) ใชเ้วลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 30 วนั (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 
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 ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทยมืออาชีพผูช้ านาญเสน้ทาง 

  ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

     วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรา 

ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซ่ึงท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 

ค่ายื่นวีซ่าเด่ียวท่ีเมืองไทย *ในกรณ๊ผูเ้ดินทางไมส่ะดวกใหท้างทวัรย์ื่นวีซ่ากรุป๊ให ้

 

เอกสารยืน่วีซ่า ( ทางคณะจะยืน่แบบกรุป๊)  

 

1. ยืน่วซี่าแบบกรุป๊ส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั ไมม่ีค่าใชจ้า่ยเพิ่ม  

( สแกนหน้าพาสเต็มเล่ม สีชดัเจน ) 

2. กรณียืน่ท่ีเมืองไทยแบบวซี่าเด่ียว*ตอ้งยืน่ก่อนการเดินทางอยา่งน้อง 30 วนั 

 

หนังสือเดินทาง 

   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรบัประทบัตราวีซ่า  

รูปถ่าย 

   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพ้ืนหลงัสีขาว เท่าน้ัน ทางสถานฑตู

ไมร่บัพิจารณารูปถ่ายท่ีเป็นรูปสต๊ิกเกอร ์หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั หรือ

รูปท่ีน ามาตดัต่อ 

 

หลกัฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทาง

แสดงความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไมต่อ้งใชต้วัจริง) 

  ***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา และประทบัตราบริษัทเป็นส าคญั ***** 

 

 

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการท างานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสงักดั มีขอ้ความระบุต าแหน่ง 

เงินเดือน รายได ้  วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีไดร้บัอนุมติัใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และจะตอ้ง

ประทบัตราบริษัทรบัรองเป็นส าคญั   

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่พรอ้มตราประทบั

ของทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และส าเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา 

หลกัฐานการเงิน 
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  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน(ไมเ่อา STATEMENT) 

 

2.ตวัอยา่งส าเนาพาสปอรต์ในการยื่นวีซ่าทอ่งเที่ยวแบบหมู่คณะ 

  ตอ้งส่งใหก้บัทางบริษทัก่อนการเดินทาง 30 วนั 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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