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1  ไคโร 

บ่ำย เดินทางมาถึง สนามบิน นานาชาติ ไคโร  

เมืองไคโร ประเทศอียิปต ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

ในแพ็คเกจลอ่งเรือ จะมีรวมค่าเดินทางไปท่าเรือโดยรถบสั คณุจะไดร้บัการตอ้นรบัจากตวัแทน

ของเรือ Uniworld และน าพาคณุไปที่ Four Seasons Hotel Cairo อนัหรูหราที่ Nile Plaza 

   
 พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนัท่ี ก ำหนดกำรเดินทำง 
1 ไคโร 
2 ไคโร 
3 ไคโร, บินสู่เมืองลูเซอร ์(ลงเรือ), เดนเดรำ 
4 เดนเดรำ, ลูเซอร ์
5 ลูเซอร,์ คอมออมโบ 
6 คอมออมโบ, อสัวำน 
7 อสัวำน 
8 อสัวำน, เอด็ฟ ู
9 เอสนำ, ลูเซอร ์
10 ลูเซอร(์ออกจำกเรือ), บินสู่เมอืงไคโร 
11 ไคโร 
12 เดินทำงออกจำกไคโร 



 

 

2 ไคโร 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

ย่านเก่าแก่ของกรุงไคโรมีความเขม้ขน้ ทัง้สีสนั เสียง ความหนาแน่นของผูค้น และน่าจะเป็น

เช่นนีม้าเป็นเวลาหลายพนัปีแลว้ ผูเ้ชี่ยวชาญในพืน้ที่ของคณุจะพาคณุชมป้อมปราการสมยั

ศตวรรษที่ 12 มสัยิด Alabaster ที่สวยงาม และคอลเล็กชั่นวตัถลุ  า้ค่าที่ไม่มีใครเทียบได ้รวมถึง

สมบติัล า้ค่าที่ครัง้หนึ่งเคยฝังไวก้บักษัตรยิต์ตุนัคาเมน 

  

รายการทวัรท์ี่น่าสนใจ ป้อมปรำกำรแห่ง Salah al-Din มัสยิด Alabaster และพิพิธภัณฑ์

อียิปต ์การเที่ยวชมเมืองประวติัศาสตรแ์ห่งนีร้วมถึงการไปเยี่ยมชม Citadel of Salah al-Din 

ซึ่งเป็นพืน้ที่ขนาดใหญ่ที่มีมสัยิดและพิพิธภณัฑต่์างๆ และน าเสนอทศันียภาพอนัน่าทึ่งของกรุง

ไคโร ตัง้อยู่สงูเหนือสดุดา้นตะวนัออกของกรุงไคโรบนเนินเขา El-Moqattam ปอ้มปราการแห่ง

นีเ้ป็นบา้นของผูป้กครองอียิปตม์านานกว่า 700 ปี และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เก่าแก่

ที่สดุในเมือง คณุยงัจะไดเ้ยี่ยมชมพิพิธภณัฑโ์บราณวตัถุของอียิปต ์ซึ่งก่อตัง้ขึน้ในปี 1900 และ

ยงัเป็นที่เก็บสะสมโบราณวตัถอีุยิปตแ์ละสมบติัล า้ค่าของฟาโรหท์ี่น่าประทบัใจที่สดุในโลก 

หมายเหต:ุ หา้มถ่ายภาพทกุชนิดภายในพิพิธภณัฑ ์รวมทัง้กลอ้งดิจิตอล โทรศพัทมื์อถือ และกลอ้งวิดีโอ 

หมายเหต:ุ แนะน าใหแ้ต่งกายสภุาพเรียบรอ้ยเพ่ือแสดงความเคารพต่อวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมของชาวอียิปต ์โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ผูห้ญิงควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดปิ้ดไหลแ่ละปิดขาไวอ้ย่างนอ้ยก็ถึงเข่าในการทศันศกึษาชายฝ่ังตลอดการเดินทางนี  ้

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

3  ไคโร บินสู่เมืองลูเซอร ์(ลงเรือ), เดนเดร่ำ 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เตรียมตื่นตาต่ืนใจกบั Temple of Karnak ในต านาน ซึ่งเป็นสถานที่ขนาดใหญ่และน่าทึ่งอย่าง

ยิ่ง ดว้ยเสาขนาดมหมึา ตรอกกวา้งๆ ที่เรียงรายไปดว้ยสฟิงซห์ินและหอ้งโถงที่มีสดัส่วนอนั

ยิ่งใหญ่อย่างแทจ้รงิ เย็นนี ้คณุจะไดเ้พลิดเพลินกบัการตอ้นรบัและอาหารค ่าบนเรือ 

หมายเหต:ุ เที่ยวบินไปลกัซอรอ์อกเดินทางแต่เชา้ตรูเ่พ่ือใชป้ระโยชนจ์ากสภาพอากาศและสภาพการจราจรที่เอือ้อ านวยมากขึน้ 

และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัตารางทวัร ์

น าท่านเดินทางสูเ่มืองลเูซอร ์

  

รายการทวัรท์ี่น่าสนใจ เดินทัวรช์มวิหำรทีค่ำรนั์ค คณุสามารถเดินเลน่ไปตามถนนสายใหญ่

ของสฟิงซแ์ละหอ้งโถงที่มีเสาขนาดมหมึาของวิหารคารน์คัอนังดงาม คอมเพล็กซ ์Karnak ที่

ยเูนสโกถูกฝังไวใ้ตท้รายเป็นเวลากว่าพนัปีประกอบดว้ยวดัหลกัสามแห่ง วดัขนาดเล็กลอ้มรอบ 

และวดัภายนอกอีกหลายแห่ง  

หลงัจากนัน้ น าท่านลงเรือส าราญ S.S. Sphinx  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของเรือ วนันีม้ีงาน Captain Welcome Party เพลิดเพลิน

กบังานเลีย้งตอ้นรบัและอาหารค ่าบนเรือในเย็นนี ้

 เรือออกเดินทางจากเมืองลเูซอร ์ไปยงัเมืองเดนเดราที่สวยงาม 



 

 

4  เดนเดรำ, ล่องเรือกลับเมืองลูเซอร ์

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหารของเรือ 

เช่นเดียวกบัศาลเจา้คู่ วิหารฮาเธอรว์ิหารลเูซอรต์ัง้อยู่บนพืน้ที่ของ Thebes โบราณ ซึ่งครัง้หนึ่ง

เคยเป็นเมืองหลวงที่เจรญิรุง่เรืองของอาณาจกัรใหม่ของอียิปต ์มนัถกูสรา้งขึน้มาหลายรอ้ยปี

และแมแ้ต่ในซากปรกัหกัพงัก็ยงัเป็นสถานที่พิเศษ คณุยงัจะไดเ้ยี่ยมชมวดั Hathor ซึ่งอทุิศใหก้บั

เทพีแห่งความรกัและความงาม 

   

รายการทวัรท์ี่น่าสนใจ ทัวรเ์ดินชมวิหำรฮำเธอร ์วิหารฮาเธอร ์ที่น่าประทบัใจที่เดนเดราอทุิศ

ใหก้บัเทพธิดาแห่งความรกัและความงาม วดันีม้ีขึน้ในยุคปโตเลมีของอียิปตเ์มื่อทายาทของอ

เล็กซานเดอรม์หาราชปกครองอียิปตแ์ละน าวฒันธรรมและศาสนาของอียิปตม์าใชเ้ป็นของ

ตนเอง เป็นวิหารแห่งหนึ่งที่ไดร้บัการอนรุกัษไ์วอ้ย่างดีที่สดุในอียิปต ์และมีรูปป้ันนูนต ่าของคลี

โอพตัรากบัซีซาเรียน ลกูชายที่เธอใหก้ าเนิดแก่จเูลียส ซีซาร ์

เรือลอ่งออกจากเมืองเดนเดรา สูเ่มืองลเูซอร ์

และ ทัวรเ์ดินชมวิหำรลูเซอร ์เขา้ไปในวดัผ่านเสาอนัยิ่งใหญ่—ประตพูิธีการ—ซึ่งรูปป้ันขนาด

มหมึาของรามเสสที่ 2 ยงัคงยืนอยู่ พรอ้มกบัเสาหินแกรนิตสีชมพ ูเดินทางต่อไปยงัลานภายใน

ขนาดมหมึา ที่ดา้นหลงัของวิหารคือศาลดวงอาทิตยข์องอาเมนโฮเทปที่ 3 เช่นเดียวกบัศาลเจา้

เปลือกไมท้ี่พระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชสรา้งขึน้ใหม่ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของเรือ 



 

 

5  ลูเซอร,์ คอมออมโบ 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหารของเรือ 

ค าว่า "มหมึา" จะใชค้วามหมายใหม่ทัง้หมดหลงัจากการเที่ยวชมรูปป้ันแฝดขนาดยกัษ์ที่รูจ้กักนั

ในชื่อ Colossi of Memnon ในวนันี ้และนั่นเป็นเพียงจดุเริ่มตน้ คณุยงัจะไดเ้ยี่ยมชมวดัของ

ฟาโรหห์ญิงหายากคนหนึ่งของอียิปตแ์ละหุบเขากษัตรยิ ์ซึ่งใชเ้ป็นที่ฝังศพของราชวงศม์าเกือบ 

500 ปี และเป็นที่จดัแสดงซากมมัมี่ของตตุนัคาเมน 

   

รายการทวัรท์ี่น่าสนใจ ทัวรช์ม โคลอสซีแห่งเมมนอน วัดฮัตเชปสุต หุบเขำแห่งกษัตริย ์

ชมรูปป้ันขนาดมหมึาสองรูปของฟาโรหอ์าเมนโฮเทปที่ 3 อย่างใกลช้ิด ซึ่งเป็นที่รูจ้กักนัดีในชื่อ

โคลอสซีแห่งเมมนอน สงูหกสิบฟตุ (18 เมตร) และมองไปทางทิศตะวนัออกไปยงัดวงอาทิตยข์ึน้ 

รูปป้ันเหล่านีม้ีภาพอาเมนโฮเทปนั่งอยู่บนบลัลงักข์องเขา สลกัขา้งขาคือแม่และภรรยา โดยมี

แผงดา้นขา้งเป็นรูปเทพเจา้แห่งแม่น า้ไนล ์วดั Hatshepsut ที่ Deir el-Bahri เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์

ในวนันี ้หนึ่งในฟาโรหห์ญิงที่หายากของอียิปต ์Hatshepsut ไดร้บัการยกย่องจากนกั

ประวติัศาสตรว์่าเป็นหนึ่งในผูป้กครองที่ประสบความส าเรจ็มากท่ีสดุของอียิปตโ์บราณ คณุยงั

จะไดเ้ยี่ยมชมหนึ่งในแหลง่โบราณคดีที่มีชื่อเสียงที่สดุในโลก นั่นคือหบุเขาแห่งกษัตริยท์ี่ห่างไกล

และแหง้แลง้ ซึ่งถกูใชเ้ป็นที่ฝังศพของราชวงศม์าเกือบ 500 ปี 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของเรือ คืนนี ้สวมชดุกาลาเบยาของคณุ (เครื่องแต่งกาย

อียิปตแ์บบดัง้เดิม ซึ่งตวัอย่างจะมีจ าหน่ายบนเครื่องบิน หากคณุตอ้งการเขา้รว่มแต่ไม่ไดน้ ามา

เอง) ส าหรบังานปารตี์บ้นเรือที่มีดนตรีอียิปตแ์บบดัง้เดิม 

  เรือลอ่งออกจากเมืองลเูซอร ์ไปยงัเมืองคอมออมโบ 



 

 

6 คอมออมโบ, อัสวำน 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหารของเรือ 

หลงัจากเย่ียมชมวดัที่อทุิศใหก้บัเทพเจา้จระเขใ้นวนันี ้(อย่าพลาดการจดัแสดงมมัมี่ 300 ตวัที่

พบในพืน้ที่ทอ้งถิ่น) กระโดดขึน้เรือล าเล็กเพื่อเที่ยวชมนกตามแม่น า้ไนล ์

  

รายการทวัรท์ี่น่าสนใจ ทัวรเ์ดินชมวิหำรคอมออมโบ วิหารคอมออมโบไม่เหมือนกบัวิหารใน

อียิปตโ์บราณส่วนใหญ่ที่อทุิศใหก้บัเทพเจา้สององค ์ไดแ้ก่ เทพเจา้จระเขโ้ซเบกและเทพเหยี่ยว

ฮอรสัผูเ้ฒ่า การก่อสรา้งเริ่มขึน้ในรชัสมยัของปโตเลมีที่ 6 ซึ่งเป็นผูส้รา้งโถงไฮโปสไตลท์ัง้ภายใน

และภายนอก มมัมี่จระเขจ้ านวน 300 ตวัที่คน้พบในบรเิวณใกลเ้คียงจดัแสดงอยู่ภายในวดั 

และ ทัวรน่ั์งเรือชมนก หลงัจากการล่องเรือชมทิวทศันท์ี่สวยงามไปยงัเมืองอสัวาน ใหน้ั่งเรือล า

เล็กไปตามรมิฝ่ังแม่น า้ไนลใ์นการเที่ยวชมนก ระวงันกพืน้เมืองหลากสีสนั นกกระสาสายพนัธุ์

ต่างๆ นกกระเต็น อีแรง้ นกอาบแดด และสตัวป่์าอ่ืนๆ ที่เจรญิเติบโตในทุ่งหญา้รมิฝ่ังแม่น า้ 

   

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของเรือ 

 เรือยงัอยู่ที่เมืองอสัวาน 



 

 

7  อัสวำน 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหารของเรือ 

วนันีเ้ป็นวนัที่ยิ่งใหญ่ เต็มไปดว้ยสิ่งมหศัจรรยต์ัง้แต่ตน้จนจบ คณุจะไดเ้ยี่ยมชมความอศัจรรย์

ของวิศวกรรมสมยัใหม่ เช่น เขื่อนอสัวาน เช่นเดียวกบัเสาโอเบลิสกท์ี่ยงัไม่เสรจ็และวดั Philae ที่

สวยงาม ซึ่งยา้ยจากเกาะหนึ่งไปยงัอีกเกาะหนึ่งในช่วงทศวรรษ 1970 แต่เดี๋ยวก่อนยงัมีอีกมาก 

คณุยงัจะไดน้ั่งเรือเฟลกูกา ซึ่งเป็นเรือใบแบบอียิปตโ์บราณ และเพลิดเพลินกบัน า้ชายามบ่าย 

   

รายการทวัรท์ี่น่าสนใจ ล่องเรือในแม่น ้ำไนลแ์บบดั้งเดิมและจิบน ้ำชำยำมบ่ำยที่โรงแรม 

Old Cataract Hotel Aswan วนันีค้ณุจะไดล้่องเรือไปตามแม่น า้ไนลอ์ย่างสงบเงียบ ซึ่งเป็นเรือ

แบบดัง้เดิมขนาดเล็กที่มีใบเรือสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสมัผสักบั

แม่น า้อย่างที่ชาวอียิปตม์ีมานานนบัพนัปี ต่อมา ผ่อนคลายดว้ยการจิบชายามบ่ายที่ Old 

Cataract Hotel Aswan อนัเก่าแก่ 

และ เขื่อนอัสวำน เสำโอเบลิสกท์ียั่งไม่เสร็จและวิหำรไอซิส เขื่อนอสัวานสรา้งเสรจ็ในปี 

1970 เป็นความมหศัจรรยข์องวิศวกรรมสมยัใหม่ที่มีมิติอนัยิ่งใหญ่อย่างแทจ้รงิ ไฮไลทอี์ก

ประการหนึ่งของวนันีคื้อ วิหาร Philae ที่สวยงาม ซึ่งเดิมตัง้อยู่บนเกาะ Philae มนัถูกยา้ยไปที่

เกาะ Agilika อย่างระมดัระวงัหลงัจากการก่อสรา้งเขื่อน Aswan High Dam  

 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของเรือ 

หลงัอาหารเย็นบนเรือในเย็นวนันี ้คณุจะไดช้มการแสดงนูเบียนที่มีเสน่หซ์ึ่งมีนกัแสดงที่แต่งกาย

ตามประเพณี การแสดงดนตรีสดและการเตน้ร  า 



 

 

8  อัสวำน, เอ็ดฟู 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหารของเรือ 

ใชเ้วลาทัง้วนัในยามว่างหรือรว่มเดินทางไปกบัเราเพื่อเที่ยวชมวิหารอนังดงามของอาบซูิมเบล 

   
   

รายการทวัรท์ี่ไม่ควรพลาด (มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม $343/ทา่น) เทีย่วชมวิหำรอำบูซิมเบล 

ผลงานชิน้เอกของอียิปตโ์บราณ วิหารของอาบซูิมเบลถกูสรา้งขึน้โดยกษัตริยร์ามเสสที่ 2 ซึ่งเป็น

หนึ่งในกษัตรยิท์ี่โด่งดงัที่สดุของอียิปต ์Abu Simbel สรา้งขึน้ในปี 1244 ก่อนครสิตกาล บนฝ่ัง

ตะวนัตกของแม่น า้ไนลเ์ป็นเวลา 3,000 ปี ในทศวรรษที่ 1960 วิหารทัง้หลงัถกูรือ้ถอนและ

สรา้งใหม่บนเนินเขาที่สงูขึน้เพื่อรองรบัเขื่อนอสัวาน ซึ่งเป็นความพยายามอนัน่าทึ่งที่ไดร้บัความ

รว่มมือจากรฐับาลอียิปตแ์ละยเูนสโก ทกุวนันี ้วิหารยงัคงเป็นหนึ่งในโบราณสถานซึ่งเป็นที่รูจ้กั

มากที่สดุในอียิปต ์จากอสัวาน ต่อเที่ยวบินสัน้ๆ ไปยงัอาบูซิมเบล เมื่อมาถึงสถานที่ ไกดข์องคณุ

จะเลา่ประวติัของวดัใหค้ณุทราบ หลงัจากนัน้ ใชเ้วลาชื่นชมกบัรายละเอียดอนัวิจิตรงดงามขณะ

เดินส ารวจภายในวดัดว้ยตวัเอง อย่าลืมถ่ายรูป! จากนัน้คณุจะบินกลบัไปอสัวาน 

 เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของเรือ 

   



 

 

9  เอสนำ, ลูเซอร ์

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหารของเรือ 

ในการเที่ยวชมวนันี ้คณุจะไดเ้รียนรูว้่าวิหารเอสนาถกูฝังอยู่ใตซ้ากปรกัหกัพงัมานานหลาย

ศตวรรษ และเป็นหนึ่งในวดัที่ยิ่งใหญ่ของอียิปตห์ลงัสดุทา้ยท่ีเคยสรา้งมา คู่มือนกัอียิปตว์ิทยา

ของคณุจะแบ่งปันขอ้มลูเชิงลกึที่น่าสนใจทุกประเภทเก่ียวกบัสถานที่ทางวฒันธรรมที่ส  าคญัแห่ง

นี ้และแสดงสว่นหนา้อาคารที่มีจารกึอกัษรอียิปตโ์บราณที่เคยบนัทกึไวใ้นอียิปต์ 

รายการทวัรท์ี่น่าสนใจ เทีย่วชมวิหำรคนุม วิหารโรมนัตอนปลายแห่งเอสนาตัง้อยู่บนฝ่ัง

ตะวนัตกของแม่น า้ไนล ์วิหารนีถ้กูฝังอยู่ใตซ้ากปรกัหกัพงัมานานหลายศตวรรษ มีขึน้ตัง้แต่

สมยัปโตเลมีและโรมนั และเป็นหนึ่งในวิหารสดุทา้ยของอียิปตท์ี่เคยสรา้งขึน้ ผูเ้ยี่ยมชมสามารถ

เห็นจารกึขนาดใหญ่สองแผ่นที่ยกย่อง Khnum เทพเจา้แห่งการสรา้งสรรคห์วัแกะ ผูซ้ึ่งป้ันมนษุย์

บนลอ้ช่างหมอ้จากโคลนดินเหนียวของแม่น า้ไนล ์

  

รายการทวัรท์ี่ไม่ควรพลาด (มีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม $55/ท่าน) ชมแสงสีเสียงแห่งลูเซอร ์หนึ่งใน

การแสดงที่ไดร้บัความนิยมมากท่ีสดุในลเูซอร ์การแสดงเสียงและแสงแสดงรายละเอียด

ประวติัศาสตรข์องเมืองโบราณธีบสด์ว้ยค าพดู แสงสี และดนตรี การแสดงนีแ้บ่งออกเป็นสอง

สว่น ในช่วงแรกคณุจะไดเ้ดินไปรอบ ๆ วดั Karnak ขณะฟังค าบรรยายเก่ียวกบัประวติัของวดั

และ Thebes คน้พบเรื่องราวที่น่าสนใจและความส าเรจ็ของฟาโรหแ์ห่งอียิปตใ์นขณะที่เดินตาม

รอยเทา้เดียวกนั ตอนจบอนัน่าทึ่งเกิดขึน้กบัคณุนั่งอยู่ท่ีทะเลสาบศกัดิส์ิทธิ์ 

 เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของเรือ วนันีม้ีงาน Captain Farewell Party 



 

 

10  ลูเซอร,์ บินสู่เมืองไคโร 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหารของเรือ 

  

ลงจากรถท่ีเมืองลเูซอรแ์ละเดินทางไปยงัสนามบินเพื่อเดินทางกลบัไคโร จากนัน้ เช็คอินเขา้

โรงแรมหรูที่คณุจะมีเวลาพกัผ่อนก่อนอาหารค ่า 

หมายเหต:ุ เที่ยวบินไปไคโรออกเดินทางแต่เชา้ตรูเ่พ่ือใชป้ระโยชนจ์ากสภาพอากาศและการจราจรที่เอือ้อ านวยมากขึน้ และเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัตารางทวัร ์

พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

  

 เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  



 

 

11  ไคโร 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

วนันีเ้ป็นวนัของ Bucket List Moments เมื่อเราเดินทางไปยงั Ancient Memphis ซึ่งเป็นแหลง่

มรดกโลกของ UNESCO ที่มีอนสุาวรียท์ี่น่าต่ืนตาต่ืนใจมากมายใหช้ม รวมถึงมหาสฟิงซล์กึลบั 

คณุจะมีโอกาสที่น่าต่ืนเตน้ในการชมปิรามิดจากมมุมองแบบใกลช้ิด ซึ่งเป็นวิธีเดียวท่ีจะชื่นชม

ขนาดและความยิ่งใหญ่อนัน่าทึ่งของปิรามิดไดอ้ย่างเต็มที่ 

   

รายการทวัรท์ี่น่าสนใจ เทีย่วชมสถำนที่โบรำณของเมมฟิส รวมทัง้ปิรำมิดแห่งกิซ่ำทีม่ี

ทำงเข้ำพีระมิดขนำดเล็ก มหำสฟิงซ ์และสักกำระเย่ียมชม ออกผจญภยัไปยงัเมืองเมมฟิส

โบราณ เมืองหลวงของอาณาจกัรเก่าของอียิปต ์และปัจจุบนัเป็นมรดกโลกขององคก์ารยเูนสโก

ที่กวา้งใหญ่ไพศาลซึ่งมีอนสุรณส์ถานพิเศษมากมาย ที่อยู่ใกลเ้คียง ซึ่งเป็นปิรามิดท่ีเก่าแก่ที่สดุ

ในโลกและเป็นตน้แบบส าหรบัปิรามิดที่ตามมาทัง้หมด ที่สสุานกิซ่า ใบหนา้ของอียิปตโ์บราณ—

มหาสฟิงซ—์รอการมาเยือนของคณุ ดว้ยรา่งของสิงโตหมอบและหวัของมนษุย ์เป็นรูปป้ันเสา

หินที่ใหญ่ที่สดุในโลก ผูเ้ชี่ยวชาญเชื่อว่าสฟิงซ ์ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที่ 26 ก่อนครสิตกาล 

ระหว่างรชัสมยัของ Khafre บางทีอาจเป็นภาพเหมือนของฟาโรหเ์อง น่าเสียดายที่อนุสาวรีย์

แห่งนีส้ว่นใหญ่ถูกกดัเซาะหรือถกูท าลายโดยเจตนาตลอดหลายปีที่ผ่านมา ลกัษณะใบหนา้

บางสว่นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป วนันีค้ณุจะไดไ้ปเยี่ยมชมสิ่งมหศัจรรยข์องโลกโบราณที่ยงั

หลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียว นั่นคือปิรามิดแห่งกิซ่า การไดด้โูครงสรา้งในต านานเหลา่นีอ้ย่าง

ใกลช้ิดจะช่วยใหค้ณุไดช้ื่นชมการก่ออิฐและความแม่นย าทางสถาปัตยกรรมที่น่าเกรงขาม 

 เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 



 

 

12  ไคโร 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้บนเรือ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เช็คเอาตจ์ากโรงแรมของคณุ หากแพ็คเกจของลกูคา้มีการจองแบบรวมค่าเดินทางไปสนามบิน 

หรือลกูคา้มีการจองรถส่วนตวัเพื่อไปสนามบิน ก็จะมีรถมารอรบัที่ท่าเรือ หรือท่านจะไป

ท่องเที่ยวในเมืองเยรูซาเล็มต่อก็ได ้

หมายเหต:ุ ตารางการเดินเรือและล าดบัการเที่ยวชมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดแผนการ

เดินทาง ทวัรไ์ปยงัท่าเรือปลายทางโดยรถโคช้และเยี่ยมชมสถานที่อ่ืนแทนอาจเกิดขึน้ระหว่าง

การเดินทางของคณุเนื่องจากผลกระทบของระดบัน า้ การปิดเนื่องจากวนัหยุดนกัขตัฤกษห์รือ

ปัจจยัอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถควบคมุได ้

 

วันเดนิทำง ประเภทหอ้งพัก (ห้องละ 2 ทำ่น) 

**หอ้งพักบนเรือเป็นแบบพักคู่เท่ำน้ัน** 

รำคำต่อท่ำน (บำท) 

Jan – Dec 2023 FRENCH BALCONY (233 SQ.FT.) 6,199 – 7,399 

DELUXE FRENCH BALCONY (285 SQ.FT.) 7,399 – 8,299 

SUITE (344 SQ.FT.) 7,999 – 9,199 

GRAND SUITE (430 SQ.FT.) 8,899 – 10,099 

ROYAL SUITE (495 SQ.FT.) 9,999 – 11,199 

 

หมำยเหตุ รำคำนีย้ังไม่รวมค่ำ Port Charge ทำ่นละ 210 USD 

**รำคำโปรโมช่ันนี ้สำมำรถจองไดถ้งึ 31 มีนำคม 2566 หรือจนกวำ่หอ้งจะหมด** 

    



 

 

  

   

    

โปรแกรมล่องเรือแม่น ำ้ไนล ์(ตำมทีร่ะบุไว้ในรำยกำร) อัตรำนีร้วมถึง 

 ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทางหอ้งพกับนเรือส าราญ 7 คืน 

 ค่าท่ีพกัในโรงแรมตามโปรแกรมท่ีก าหนด 4 คืน 

 ค่าอาหารทกุมือ้บนเรอืส าราญ 

 ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียว 

 ค่าเครือ่งบินภายในประเทศ 

 ค่ารถรบัส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวนัท่ีเรือออกเดินทาง) 

 กิจกรรมและความบนัเทิงบนเรอืส าราญ 

 ค่าแพ็คเกจเครือ่งดื่มบนเรอืส าราญ และ WIFI บนเรอืตลอดการเดินทาง 

 ค่าทิปพนกังานบนเรือ 

 

อัตรำนีไ้ม่รวมถงึ 

 ค่าวีซ่า(ถา้ม)ี 

 ค่าตั๋วเครือ่งบินไปกลบั กรุงเทพฯ – ไคโร, ไคโร– กรุงเทพฯ 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆท่ีไม่ไดร้ะบใุนรายการ 

 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

Grand Suite Royal Suite 

Suite Deluxe French Balcony 

 

French Balcony 



 

 

 

กำรช ำระเงนิ  

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 200 USD /ท่าน ภายใน 3 วนัหลงัไดร้บัการยืนยนัหอ้งพกั 

งวดท่ี 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 130 วนั ล่วงหนา้ก่อนออกเดินทาง 

 

กรณยีกเลิก 

* ยกเลิก 125 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง $200 / ท่าน 

* ยกเลิก 95-124 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ้่าย 20% 

* ยกเลิก 65-94 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ้่าย 35% 

* ยกเลิก 35-64 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ้่าย 50% 

* ยกเลิก นอ้ยกว่า 34 วนั ล่วงหนา้ก่อนเดินทาง หกัค่าใชจ้่ายเต็มจ านวน 

* No show หกัค่าใชจ้่ายเตม็จ านวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบจองทวัร ์/ BOOKING FORM 

วนัท่ี ___ / ___ / ___ 

ถึง :  ช่ือ – สกลุ ผู้จอง : 
เบอรโ์ทรศพัท์ :  เบอรโ์ทรศพัท์มือถือ : 
E – mail :          E – mail : 

* กรณุำระบุ เพื่อประโยชน์ในกำรรบัส่งเอกสำร เช่น ใบนัดหมำย, ใบเสรจ็รบัเงิน เป็นต้น * 
ช่ือโปรแกรมทวัร ์: 
วนัเดินทำง : จ ำนวนผู้เดินทำง : 
ผู้ใหญ่  ____ท่ำน   เดก็ (2-12 ปี) ____ 
ท่ำน   

            เดก็มีเตียง                  เดก็ไม่มีเตียง 

จ ำนวนห้องพกั : TWIN ____ DOUBLE ____ SINGLE ____ TRIPLE ____ 
 

ล ำดบั 
ช่ือ – สกลุ (ภำษำองักฤษ) 

กรณุำกรอกตรงกบัหน้ำหนังสือเดินทำง 

ห้องพกั 
(SGL/TWN/TRP) 

สะสมไมล ์
(ถ้ำมี) 

อำหำร 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 
 

 



 

 

 

 

 

 

เลขท่ีบญัชีส ำหรบัช ำระค่ำทวัรแ์ละค่ำบริกำรต่ำงๆ 

 

ช่ือบญัชี : บริษทั ทวัรโ์ปร จ ำกดั 

 

 

 

ธนำคำร กรงุศรีอยธุยำ  

สำขำ : ถนนประชำอทิุศ 

เลขท่ีบญัชี : 3300014729 (กระแสรำยวนั) 

 
 

 

 

 

กรณุำช ำระค่ำทวัรแ์ละค่ำบริกำรต่ำงๆ ผำ่นธนำคำร ช่ือบญัชีบริษทั เท่ำนัน้ 

 

 

 



 

 

 


