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พักบนเรือส ำรำญหรู 5 ดำว Sonesta Star Goddess ห้อง Upper Deck 

 

ล่อง แมน่  ำไนล ์แม่น  ำแห่งชีวิตของชำวอียิปต์  

“ลกุซอร”์ เมืองแห่งมหำวหิำร ชม หมูว่หิำรคำรน์คั และ วหิำรลกุซอร์ แหง่นครโบรำณธีปส ์

 “หบุผำกษตัรยิ”์ ท่ีฝ่ังพระศพของตุตันคำเมน และ  

“สสุำนรำชนิ”ี ของพระนำงฮัทเชฟสุต ฟำโรห์หญิงองค์เดยีวของอำณำจักรอียิปต์โบรำณ  

“อสัวำน” เมืองทำงตอนใต้ของอียิปต์ 

  เมืองแห่งควำมอุดมสมบูรณ์ และ มีอำกำศดีตลอดทั งป ี

“อำบซูิมเบล” มหำวหิำรที่แกะสลักจำกหน้ำผำหินทั งลูก มีควำมสูงกว่ำ 33 เมตร 

 “ลอ่งเรอืใบเฟลกุกะ” เรือใบโบรำณท่ีใช้แรงลมในกำรขับเคลื่อน  

“เมมฟสิ” ชมปิรำมิดขั นบันได ที่เชื่อกันว่ำเป็นปิรำมิดหลังแรกท่ีสร้ำงขึ นบนโลก 

“กซิำ่”  ชม Great Pyramid และ Sphinx รูปสลักสิงโตท่ีมีศีรษะเป็นมนุษย ์

“พพิธิภณัฑส์ถำนแหง่ชำต”ิ  ศึกษำเรื่องรำวควำมเป็นมำของอียปิต์ ชมสมบัติล  ำค่ำของตุตันคำเมน 

“อเลก็ซำนเดรยี”  เมืองโบรำณริมทะเล ท่ีถูกยึดครองโดยอเล็กซำนเดอร์มหำรำช จำกมำซิโดเนีย 
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01. เสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561                                        กรุงเทพฯ 
 

22.00 น. พร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Egypt Air (ROW Q)  
 เจ้าหน้าที่ชัยทัวร์คอยต้อนรับ  พร้อมอ านวยความสะดวกให้กับท่าน 
 

02. อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561              ไคโร – ลุกซอร์ 
 

00.50 น. ออกเดินทางโดย เที่ยวบิน MS 961 (10.15 ชม. / Dinner / Breakfast) 
06.00 น. ถึง สนามบินกรุงไคโร (Cairo) เมืองหลวงของประเทศอียิปต์ พักเปล่ียนอิริยาบถ และเปล่ียนเครื่อง 
 (เวลาของอียิปต์ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 
10.35 น. ออกเดินทางต่อโดย เที่ยวบิน MS 361 (1.10 ชม. / Refreshment) 
11.45 น. ถึง สนามบินเมืองลุกซอร์ (Luxor) 

อาหารกลางวันท่ีโรงแรม 

อิสระให้ท่านได้พักผ่อน คลายความเหน่ือยล้าจากการเดินทาง ตามอัธยาศัย 
น าท่านน่ังรถม้า ชมบรรยากาศ ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองลุกซอร์ 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก    HOTEL SOFITEL WINTER PALACE LUXOR (NILE VIEW ROOM) หรือเทียบเท่า  

 

 

 

      

  

 
03. จันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561                      ลุกซอร์   
 

อาหารเช้าบนเรือ 

น าท่านสู่ท่าเรือ เพื่อเช็คอินลงเรือส าราญ SONESTA STAR GODDESS UPPER DECK  (พัก 4 คืน) 
(ท่านสามารถดูรายละเอียดของเรือได้จาก https://www.sonesta.com/africa/nile-cruises/star-goddess) 

อาหารกลางวันบนเรือ 

น าชม หมู่มหาวิหารคาร์นัค (Karnak Temple) หน่ึงในมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดของโลก สร้างในสมัย พระเจ้าทุตโมเสสที่ 3   
อุทิศให้เทพเจ้าอามอนรา เทพเจ้าประจ านครธีปส์ ชมสฟิงค์ที่มีศีรษะเป็นแกะหมอบต้อนรับการมาเยือนของท่าน และน า 
ชมสถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของโลก ที่สามารถน าหินขนาดยักษ์มาใช้ในการก่อสร้าง มีเสาหินขนาดใหญ่ถึง 134 ต้น  ชม  
รูปจ ำหลักเทพเจ้ำ ที่มีขนาดความสูงกว่า 15 เมตร และสถานท่ีประดิษฐ์เสาสุริยเทพ หรือเสาโอเบลิสก์ (Obelisk) อันม ี

https://www.sonesta.com/africa/nile-cruises/star-goddess
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ชื่อเสียง (รัฐบาลอียิปต์ได้มอบให้ฝรั่งเศส 1 เสา ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงปารีส และอีก 1 เสามอบให้สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่เซ็นทรัล 
ปาร์คกลางมหานครนิวยอร์ค)  ชม วิหารลุกซอร์ (Temple of Luxor) อันเป็นวิหารหลวงของนครธีปส์โบราณ (Thebes) โดย 
ประดิษฐานรูปจ าหลักขนาดใหญ่ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 คอยต้อนรับการมาเยือนของท่าน (แม้ว่าขนาดของวิหารจะเล็กกว่า 
คาร์นัค แต่ก็ให้รายละเอียดที่ดีมาก) 

อาหารค่ าบนเรือ 

เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีพื้นเมือง 

 

04. อังคารที่ 11 ธันวาคม 2561                       ล่องแม่น  าไนล ์      
 
 

อาหารเช้าบนเรือ 

เดินทางข้าม แม่น  าไนล์ สู่ ฝ่ังตะวันตก (West Bank) ซึ่งในความเชื่อของอียิปต์โบราณถือว่าเป็นที่อยู่ของคนตำย หรือนคร 
ของผู้วำยชนม์ (Necropolis of Thebes) ถ่ายภาพกับประติมากรรมมหึมาแห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) เป็น 
ประติมากรรมสลักที่ใหญ่ท่ีสุด เป็นบรมรูปของอาเมนโนฟิสที่ 3 (Amenophis III ) มีอายุกว่า 3,400 ปี ตัววิหารสูญหายไปหมดแล้ 
จากนั้นน าท่านชม หุบผากษัตริย์  (Valley of The Kings) อันเป็นท่ีฝังพระศพของฟาโรห์โบรา  เดินชมหลุมศพของฟาโรห์ 2 – 3 
พระองค์  ที่เปิดให้ชม รวมทั้งหลุมพระศพของฟาโรตุตันคาเมน ซึ่งมีสภาพสมบูรณ์ที่สุด  น าท่านชม สุสานราชินี (Valley of The 

Queens) และชมสุสานของพระนางฮัทเชฟสุต (Hapshetsut) ฟาโรห์ท่ีเป็นสตรีองค์เดียวของประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณซึ่งมีฉายา
ว่า “รำชินีมีหนวด” 

อาหารกลางวันบนเรือ 

เรือล่องสู่ เมืองอีสน่า (Esna) เพลิดเพลินและพักผ่อนกับบรรยากาศบนเรือ จิบน้ าชายามบ่าย ชมวิวสองฝั่งแม่น้ าไนล์ 
ร่วมกิจกรรม Captian’s Welcome Cocktail Party 

อาหารค่ าบนเรือ 
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05. พุธที่ 12 ธันวาคม 2561                        เอ็ดฟู – คอม ออมโบ   
 

อาหารเช้าบนเรือ 

เรือล่องสู่ เมืองเอ็ดฟู (Edfu) เมืองส าคัญอีกเมืองหน่ึงในสมัยโบราณบนฝ่ังซ้ายของแม่น้ าไนล์ของอียิปต์ตอนบน น าท่านขึ้น 
ฝ่ังชม เมืองโบราณเอ็ดฟู  (Temple of Horus of Edfu)  ศาสนสถานท่ีได้รับการบูรณะดูแลอย่างดีที่สุดแห่งหน่ึงในอียิปต์ ท่าน 
จะไม่ผิดหวังกับความสมบูรณ์ของตัววิหารขนาดใหญ่   ซึ่งมีอายุมากกว่า 2,300 ปี ตั  ววิหารสร้างเหมือนป้อมขนาดใหญ่ ถือกันว่า 
เป็นประวัติศาสตร์อารยธรรมของอียิปต์ทีเดียว วิหารแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพเจ้าฮอรัส (Horus)มีสัญลักษณ์เป็นรูปเหยี่ยว 
ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ใหญ่ที่สุดในความเชื่อของอียิปต์โบราณ  สร้างในรัชสมัยของธุทโมสที่ 3 ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นของที่สร้างขึ้นใหม่
โดย ราชวงศ์ปโตเลมี 

อาหารกลางวันบนเรือ 

เรือล่องสู่ เมืองคอม ออมโบ (Kom Ombo) โดยตั้งอยู่เหนือเขื่อนอัสวานประมาณ 50 กิโลเมตร มีพลเมืองกว่า 60,000 คน   
ชมวิวทิวทัศน์สองฟากฝั่งแม่น้ าไนล์ น าท่านขึ้นฝ่ังชม วิหารคู่โบราณ  (The Temple of Kom Ombo) เป็นศิลปะแบบกรีก-โรมัน  
วิหารแรกสร้างถวายแด่  เทพเจ้าฮารอริส  (Haroeris)  (พี่ของเทพเจ้าฮอรัส)  ที่มีศีรษะเป็นนกอินทรี คอยป้องกันอันตรายจาก 
ปีศาจร้ายต่างๆ  ส่วนอีกแห่งที่อยู่ติดกันสร้างถวายแด่เทพเจ้าโซเบค (Sobek) เป็นเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ มีร่างเป็นมนุษย์ 
และมีศีรษะเป็นจระเข้ ในอดีตบริเวณแถบนี้เป็นห้วยบึงซึ่งมีจระเข้ชุกชุม 

อาหารค่ าบนเรือ 
 

 
 

 

 

 

  

06. พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561     อัสวาน  
 
 

อาหารเช้าบนเรือ 

เรือล่องสู่ เมืองอัสวาน (Aswan) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเขื่อนอัสวาน ปัจจุบันเป็นหน่ึงในเมืองที่น่าอยู่มากที่สุดแห่งหน่ึง 

ในโลก และเป็นหน่ึงใน 3 เมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญบนแม่น้ าไนล์ ชมเขื่อนขนาดใหญ่เรียกว่า เขื่อนสูง (High Dam) ซึ่งรัฐบาล 
อียิปต์ได้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1962 โดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆ ท้ังอเมริกาและรัสเซีย รวมทั้งธนาคารโลกเพื่อ 
ผลทางด้านเศรษฐกิจ ท าให้เปล่ียนวิถีชีวิตของชาวอียิปต์โดยสิ้นเชิง  การกั้นแม่น้ าไนล์ท าให้เกิดทะเลสาบขนาดใหญ่ท าให ้
ศาสนสถานโบราณจมอยู่ใต้บาดาลเป็นจ านวนมาก  เขื่อนอัสวาน เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ สูง 111 เมตร  ยาวกว่า 3 กม.ท า 
ให้เกิดอ่างเก็บน้ าขนาดยักษ์  ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ า ส าหรับหล่อเลี้ยงประเทศอียิปต์ และประเทศซูดาน  
น าชม หมู่วิหารแห่งฟิเล (Temple of Philae Island) ซึ่งเป็นส่ิงก่อสร้างบนเกาะฟิเล เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยของทาฮาร์คา  
(690-664 B.C) เมื่อมีโครงการเขื่อนอัสวานขึ้น  ท าให ้น้ าท่วมสิ่งก่อสร้างต่างๆ บนเกาะฟิเล ยูเนสโกจึงได้ย้ายสิ่งก่อสร้าง 
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ทั้งหมดไปไว้ที่เกาะอากิลเคีย แต่ก็ยังเรียกว่า หมู่วิหารฟิเล เหมือนเดิม วิหารไอซิส (Isis Temple) นับเป็นส่วนท่ีส าคัญที่สุดเป็น 
ผลงานในสมัยที่ตระกูลปโตเลมียังเรืองอ านาจ   

อาหารกลางวันบนเรือ 

น าท่านล่อง เรือใบพื นเมือง (Felucca) สไตล์อียิปต์แท้ท่ีแล่นโดยใช้แรงลมเพียงอย่างเดยีว ล่องชมความงามของแม่น้ าไนล์ในช่วง
ที่งดงามที่สุด อันเป็นจุดส้ินสุดของอียิปต์โบราณ และเป็นจุดเริ่มต้นของ อาณาจักรนูเบีย (อัฟริกาใต้ตอนเหนือ ผิวคล้ า) ผ่านชม
เกาะแก่งต่างๆ ที่อยู่ในแม่น้ าไนล์  อาทิ เกาะช้าง (Elephantine Island) สุสานของอากาข่าน อดีตผู้น าศาสนามุสลิม นิกายชีค  
(The Agka Khan Mausoleum) โรงแรม Cataract สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์เรื่อง  Death Of The Nile  ประพันธ์โดย  Agatha 
Christie 

อาหารค่ าบนเรือ 

 
 
 
 
 
 
 

 

07. ศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561         อัสวาน – อาบูซิมเบล  
 

อาหารเช้าบนเรือ 

น าท่านเช็คเอาท์จากเรือส าราญ จากนั้นมุ่งสู่สนามบิน 
09.25 น. ออกเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ MS 409  (45 นาที / Refreshment) 
10.10.น. เดินทางถึง สนามบินอาบูซิมเบล (Abu Simbel) 
น าชม โบราณสถานของเมืองอาบูซิมเบล ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยของ พระเจ้ารามเสสที่ 2 โดยการแกะสลักลงไปในภูเขา ปัจจุบัน 
ยูเนสโกได้มาอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วโดยการย้ายโบราณสถานจากสถานท่ีเดิมไปยังสถานท่ีใหม่ เนื่องจากถูกน้ าท่วม 
ตามโครงการเขื่อนอัสวานใหม่ และทะเลสาบนัสเซอร์ ตื่นเต้นกับความสามารถในการย้ายโบราณสถานขนาดใหญ่ไปไว้ยังสถานท่ี 
ใหม่อย่างน่าทึ่ง  

อาหารกลางวัน LUNCH BOX 

หลังอาหาร เดินทางกลับสนามบิน 
13.10 น. ออกเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ MS 412 (45 นาที / Refreshment) 
13.55 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอัสวาน 
น าท่านขึ้นฝ่ังชม Unfinished Obelisk ของพระนางฮัทเชฟสุต ฟาโรหห์ญิงองค์แรกแห่งอียิปต์ซึ่งแกะสลักทั้งต้นออกจากเหมือง 
หินแกรนิต แต่ระหว่างการก่อสร้างนั้นเกิดมีรอยร้าวขึ้น ช่างแกะสลักจึงเลิกล้มโครงการ และทิ้งมันไว้เช่นนั้น ซึ่งน่าเสียดายว่า 
หากไม่ร้าวเสียก่อนเราก็จะได้เห็นเสาโอเบลิสก์ ที่สูงที่สุดในโลกถึง 137 ฟุต (42 เมตร) หนัก 1,168 ตัน แต่ในขณะเดียวกันส่ิงที่ท้ิง 
ไว้ก็ท าให้นักโบราณคดีรุ่นหลังมีโอกาสได้ศึกษาถึงกระบวนการสร้างเสาหินในยุคโบราณนั่นเอง 
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อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก    SOFITEL LEGEND OLD CATARACT ASWAN (NILE VIEW ROOM)  หรือเทียบเท่า   

 
08. เสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561               อัสวาน – ไคโร 

 

น าท่านสู่สนามบิน 
08.55 น. ออกเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ MS 392  (1.25 ช.ม. / Refreshment) 
10.20 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงไคโร 

อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร  

เดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) อดีตเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปต์ ในสมัยโบราณเมื่อประมาณ 5,000 กว่าปีมาแล้ว 
ศูนย์กลางการปกครองที่ส าคัญของอียิปต์ ชม ปิรามิดขั นบันไดที่ซัคคารา (Stepped Pyramid at Saqqara)  สร้างด้วย 
หินก้อนใหญ่มหึมา มี 6 ขั้น  เชื่อกันว่าเป็นปิรามิดแรก ที่เกิดขึ้นในโลก ใช้เป็นที่บรรจุศพของ กษัตริย์โซเซอร์ (King Zoser) 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

ที่พัก INTERCONTINENTAL SEMIRAMIS (NILE VIEW CLUB ROOM) พัก 2 คืน หรือเทียบเท่า   
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09. อาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561                         ไคโร – อเล็ดซานเดรีย – ไคโร 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
เดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เดิมเมอืงนี้ชื่อ ราคอนดาห์ แต่หลังจากถูกยึดครองโดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ 
มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ของกรีกเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลจงึถูกตั้งชื่อตามนามพระองค์ในท่ีสุด น าชม สสุานใตด้นิแห่งอเล็กซานเดรีย 

(Catacoms) หน่ึงในส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง สร้างในคริสตศ์ตวรรษที่ 2 มีความลึก 32 เมตร และมีทางเดินติดต่อกันรวมเป็น
ทางยาวกวา่ร้อยกิโลเมตร โดยสุสานใต้ดินแบ่งเป็น 3 ชั้นแต่ละชัน้มีทางเดินสลับซับซ้อน แกะสลักประดับประดาด้วยลวดลาย    
ต่าง ๆ อยา่งสวยงาม โดยชั้นทีสองเป็นชั้นที่สวยที่สุด เมื่อตอนสุสานถูกค้นพบ มีการประมาณว่ามศีพบรรจุอยู่ถงึ 50,000 ศพ จึง
นับว่าเป็นสุสานใตด้ินที่ใหญ่ที่สุด  ชม โรงละครโรมันกลางแจ้ง (Roman Theatre) ที่มีอายุกว่า 2,000  ปี เป็นอัฒจรรย์สูง 12 
ชั้น ท่ีได้รับการบูรณะอยา่งสมบูรณ์แบบ  ชม เสาหนิปอมเปย ์เปน็ส่ิงส าคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 
27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซีซา่ ผู้น าที่ยิง่ใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรกูันและปอมเปย์
ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชวีิต ปัจจุบันนีเ้หลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตัง้อยู่
อย่างโดดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว 

อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร  

น าท่านแวะถา่ยรูป ป้อมปราการ Qait Bay (Citadel) ในอดีตเปน็ท่ีตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหน่ึงในส่ิงมหัศจรรย์ของ
โลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐานและได้มีรับการท านุบ ารุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์อติเบย์ โดยรวบรวมซากเดมิ
บางส่วนเข้ามาสร้างเป็นป้อมปราการ แวะถา่ยรูปจากภายนอก ห้องสมุดอเลก็ซานเดรีย (Alexandria Library) จากนั้นเดินทาง
กลับกรุงไคโร 

อาหารค่ าที่โรงแรม 

 

10. จันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561                          ไคโร –กรุงเทพฯ 

อาหารเช้าที่โรงแรม 
น าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานท่ีเก็บโบราณวัตถุที่หาค่าไม่ได้  จากการขุดค้นของนัก 
โบราณคดี  ชมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์หนุ่มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดองค์หนึ่ง คือ ตุตันคาเมน (Tutankhamen) ที่ขุดได้จากหลุม 
พระศพที่เมืองลุกซอร์ (ซึ่งไม่เคยถูกเปิดโดยพวกหัวขโมยมาก่อน)  น าท่านชม โลงศพทองค า หน้ากากทองค า เครื่องประดับ 
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ที่ท าจากทองค า และอัญมณี  ชมมัมมี่ของฟาโรห์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของอียิปต์ ฟาโรห์ รามเสสที่ 2 (Ramses II)  ซึ่ง 
ท่านคงเคยได้ชมเรื่องราวบางส่วนของพระองค์จากภาพยนตร์การ์ตูน Prince of Egypt กันมาบ้างแล้ว 

อาหารกลางวันทีภั่ตตาคาร  

เดินทางสู่ เมืองกีซา (Giza) ชมส่ิงมหัศจรรย์ของโลกโบราณ มหาปิรามิด (Great Pyramids) ประกอบด้วยปิรามิดขนาดใหญ่  
จ านวน 3 องค์ องค์ใหญ่ท่ีสุดเป็นของ ฟาโรห์เคออพส์ (Cheops)  ฐานก่อสร้างด้วยหินแกรนิต และหินทรายเป็นตัวองค์ปิรามิด  
ขนาดความสูงดั้งเดิม 146 เมตร แต่ปัจจุบันเหลือความสูงเพียง 137 เมตร หินแต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน จ านวนทั้งสิ้นสองล้าน 
ห้าแสน คิวบิคเมตร ปิรามิดองค์กลางเป็นของ ฟาโรห์เคฟเรน (Krefren) ด้วยความสูง 136.5 เมตร ก่อสร้างด้วยหิน1,660,000  
คิวบิคเมตร ด้วยความชัน 50 องศา ปิรามิดองค์เล็กเป็นของ ฟาโรห์ ไมเซรินุส (Mycerinus) ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ามาก มีความสูงเพียง 
66 เมตรเท่านั้น  ถ่ายรูปกับ มหาสฟิงค์ (Great  Sphinx) ประติมากรรมแกะสลักหินทรายขนาดใหญ่ เป็นรูปศีรษะมนุษย์ แทน 
ความชาญฉลาด ใบหน้ามีความสูง 5 เมตร ส่วนล าตัวเป็นรูปสิงโต ซึ่งเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่ง มหาสฟิงค์มีความสูง 21  
เมตร และความยาว 73 เมตร  ชาวอียิปต์นับถือเสมือนเทพเจ้า 

อาหารค่ าที่ภัตตาคาร 

หลังอาหาร น าท่านสู่สนามบิน 
23.20 น. เดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS 960  (8.20 ช.ม. / Dinner / Breakfast) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

11. อังคารที่ 18 ธันวาคม 2561                                กรุงเทพฯ  
 

12.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวสัดิภาพ 
 - กลับบ้านดว้ยความสนุกสนานและประทับใจยิง่ 
 
หมายเหตุ   ก าหนดการน้ีอาจมกีารเปล่ียนแปลงบา้งตามเหตุการณ์และความเหมาะสม  
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 อัตราค่าบริการ   

@ ผู้ใหญ่ พกัห้องคู ่ท่านละ 149,000.- บาท       

@ พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ   39,000.- บาท 
 หมายเหตุ  อัตราค่าบริการน้ี คิดราคานีค้ านวณจากการใช้ตัว๋ชั้นทัศนาจร (แบบกรุ๊ป)  ราคาตัว๋ ท่านละ 30,000.- บาท 
 หากผู้เดินทางในคณะ ใช้ตัว๋แบบกรุ๊ป ไม่ครบ 10 ท่าน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ปรับราคาค่าตัว๋ขึ้น   
   

  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทาง หากคณะมีผู้ร่วมการเดินทางไมถ่ึง 15 ท่าน 
 

 

อัตรานี รวม               
1. ตั๋วเครื่องบินตามรายการ สายการบิน EGYPT AIR ชั้นทัศนาจร  

2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) หรือเทียบเท่า 

3. อาหารจดัเล้ียง ตามรายการ  

4. อัตรานี้รวมค่าทิปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศก์ท้องถิ่น   

5. น าเที่ยวโดยรถปรับอากาศ พร้อมค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ี    

6. ค่าภาษีสนามบิน คา่ธรรมเนยีมวซี่า และคา่ขนสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น (น้ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม)  

7. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 

8. มัคคุเทศกจ์ากชัยทวัร์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง  
 

อัตรานี ไมร่วม     

 1.    ค่าหนังสือเดินทาง  
  2.    ค่าใช้จา่ยส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 
 

การส ารองการเดนิทาง     

1. ส ารองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นวีซ่าและเงินมัดจ าท่านละ 50,000 บาท   
       ส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน  

2.  กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึ้นจริง 
 

หลักฐานประกอบการยืน่วีซ่า 

1. หนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุเหลืออยา่งน้อยที่สุด 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
2. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป พ้ืนหลังสีขาว ห้ามเห็นฟัน 
3. หนังสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ อายเุอกสารไม่เกิน 1 เดือน(นับจากวันท่ีจะยื่น)  
4. ระบุ : อาชีพ, เงินเดือน และ ระยะเวลาในการท างาน  
5. หนังสือรับรองการเงิน (Bank Certificate) จากธนาคาร ภาษาองักฤษ ฉบับจริง อายุไมเ่กิน 15 วัน นับจากวันท่ีจะยื่น  
6. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
7. ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้ม)ี 
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