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88,800. - 
(มัดจ ำ 30,000 บำท ) 

วันเดินทาง 26 ธันวาคม 2560 – 04 มกราคม 2561 
(เทศกาลปีใหม่) 

แกรนด์อียปิต์ 10 วัน 7 คืน 
 

Pyramids of Giza & The Sphinx, Egypt 

Abu Simbel, Egypt 
 

วันที่  (1) :   กรุงเทพฯ – ไคโร    
วันที่  (2) :   ไคโร – กิซ่า–หมู่มหาพีระมิด – สฟิงซ ์– ชมการผลิตกระดาษปาปิรุส – บินภายในสู่ลักซอร์   
วันที่  (3) :  ลักซอร์ – วิหารคารนัค – วิหารลักซอร์  (พักค้างคืนบนเรือส าราญ 5*) 
วันที่  (4) :  เมมนอน – แดร ์เอล บาฮารี – หุบผากษัตริย์ – อีสน่า  (พักค้างคืนบนเรือส าราญ 5*) 
วันที่  (5) :  วิหารแห่งเอ็ดฟู – วิหารคอมออมโบ (พักค้างคืนบนเรือส าราญ 5*) 
วันที่  (6) :   อัสวาน – เขื่อนยักษ์ High Dam – วิหารแห่งฟิเล – อัสวาน  (พักค้างคืนบนเรือส าราญ 5*) 
วันที่  (7) :   อัสวาน – วิหารอาบูซิมเบล – ล่องเรือโบราณ Felucca – บินภายในสู่กรุงไคโร    
วันที่  (8) :   ไคโร – อเล็กซานเดรีย – สุสานใต้ดิน – เสาหินปอมเปย์ – ป้อมปราการ Qait Bay – ไคโร  
วันที่  (9) :   ไคโร – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ รวมเข้าห้องมัมม่ี  – ตลาดข่านเอลคาลีลี่ – กรุงเทพฯ  
วันที่ (10) :  กรุงเทพฯ 
 
 

โปรโมชั่น บัตรเครดิต รูดฟรี ไม่มีชาร์จ  Package Family มา 4 ท่าน ลดทนัทีท่านละ 2,000 บาท 
ราคานีร้วมค่า เครื่องดื่ม soft drink ในมื้ออาหารทกุมื้อ , วีซ่าอิยิปต์ , ทิปคนขับรถ , ทิปไกด์ท้องถ่ิน  
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วันท่ี (1)  กรุงเทพฯ 
 

22.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินอียิปต์แอร์ แถว Q ประตู 8   
  

วันท่ี  (2)   ไคโร - กิซ่า – มหาพีระมิด – สฟิงซ์ กิซ่า – โรงงานกระดาษปาปีรุส – บินภายในสู่ลักซอร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 961  
06.00 น.  เดินทางถึง กรุงไคโร (Cairo) เป็นเมืองหลวงของอียิปต์ อยู่ริมฝั่งแม่น ้าไนล์ มีประชากรมากถึง 15.2 

ล้านคน "ไคโร" ในภาษาอาหรับมีความหมายว่า'ชัยชนะ' 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารพื นเมือง 

เดินทางสู่ เมืองกิซ่า (Giza) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศอียิปต์ ตั งอยู่บนฝั่งตะวันตก
ของแม่น ้าไนล์ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมืองไคโร เป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของ
วัฒนธรรมของอียิปต์  
น้าท่านเข้าชม มหาพีระมิด (Great Pyramid) เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียงหมู่
มหาปีรามิด มี 3องค์ ถูกสร้างมานานกว่า4,500ปี เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์3องค์ คือฟาโรห์ คีออปส์ 
ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณ สร้างขึ นเพ่ือเก็บพระบรมศพ
ของกษัตริย์แห่งอียิปต์โบราณ ใช้เวลาก่อสร้างทั งสิ น 30ปี นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่
ที่สุดของโลก มีลักษณะเป็นกรวยเหลี่ยมขนาดใหญ่ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของยุคโบราณสิ่งเดียวเท่านั นที่
มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน  
เข้าชม สฟิงซ์ กิซ่า (Great Sphinx Of Giza) สฟิงค์และหมู่มหาปิรามิดแห่งเมืองกิซ่าชมสฟิงซ์ที่
แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนศีรษะเป็นพระพักตร์ขององค์ฟาโรห์ แต่ล้าตัวเป็นสิงห์โต มี
หน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ ล้าตัวเป็นสิงห์โตหมอบเพศผู้แสดงถึงอ้านาจ ที่บริเวณที่ราบสูง
กิซ่านี  มีเพียงตัวเดียวเท่านั น ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาว 73ม สูง 20ม แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อน
เดียว พิเศษ !! ให้ท่านได้สนุกสนานกับการขี่อูฐกลางทะเลทราย โดยมีหมู่มหาพีระมิดเป็นฉาก
หลัง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจยิ่ง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารพื นเมือง 
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บ่าย น้าท่านเข้าชมศนูย์กลางการท า โรงงานท ากระดาษปาปีรุส (Papyrus) ศนูย์กลางท่ีจดัท ากระดาษ
ปาปิรุส ณ สถาบนัปาปิรุส ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ปาปิรุส ของกรุงไคโร ก่อตัง้ขึน้ในปี1968 โดย Dr 
Hasan Ragab เพ่ือให้คนได้รู้เก่ียวกับศิลปะโบราณในการท าต้นกก พบกบัการสาธิตเก่ียวกับ
วิธีการปลูกต้นกก ซึ่งเป็นพืชท่ีส าคญักับคนของอียิปต์และถูกน ามาใช้ส าหรับการเขียนโดยชาว
อียิปต์โบราณ,ได้รับรู้เก่ียวกับเร่ืองราวประวตัิศาสตร์ของต้นกก ท่ีมีส าคญัในชีวิตของชาวอียิปต์ 
ชมการสาธิตวิธีท ากระดาษปาปิรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท าจากต้นกก ใช้บันทึก
ข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตกุารณ์ในสมยัอียิปต์โบราณ  

ชม โรงงานผลิตหัวน้ าหอม (Perfume Factory) ซึ่งกล่าวกันว่าการท้าน ้าหอมแบบนี สืบทอดมา
ตั งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลาง แหล่งผลิดหัวน ้าหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบ
รนด์เนมดังๆ หลายยี่ห้ออีกด้วย 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน ( หลังจากนั นเดินทางสู่สนามบิน ) 
22.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลักซอร์ โดยเที่ยวบิน MS 060 
23.00 น. เดินทางถึง เมืองลักซอร์ (Luxor) เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรอียิปต์โบราณที่เคยรุ่งเรืองอยู่เมื่อ

กว่า 5,000 ปีมาแล้ว 
เข้าสู่ที่พัก Mercure Karnak Hotel or Sheraton Luxor Resort or Similar (5*) 
 

วันที ่(3)  ลักซอร์ – วิหารคารนัค – วิหารลักซอร์ (พักค้างคืนบนเรือส าราญ 5*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางสู่ท่าเรือริมฝ่ังแม่น า้ไนล์ เพ่ือเช็คอินลงเรือส าราญ ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งอ านวยความสะดวก
ครบครัน ห้องพักท่ีสะดวกสบาย ห้องอาหารขนาดใหญ่ท่ีจะน าท่านพบกับความประทับใจกับ
ทศันียภาพแสนงดงามของริมสองฟากฝ่ังแมน่ า้ไนล์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือ  
บ่าย ชม วิหารคารนัค (Temple Of Karnak) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเนื อที่เฉพาะตัวมหาวิหารเอกหลัง

เดียวก็มีอาณาบริเวณถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะน้าโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางไว้ได้ถึง 10 
หลัง มหาวิหารแห่งนี เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพ่ือถวายแด่เทพอามอน-รา เมื่อกว่า 
3,600 ปีมาแล้ว หลังจากนั น ฟาโรห์องค์ต่าง ๆ ก็สร้างเพ่ิมเติม ท้าให้วิหารมีขนาดใหญ่โตขึ นอย่าง
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มาก โดยเฉพาะในสมัยของฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 2 พระนางฮัทเชปซุท และฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 จนถึง
สมัยพระเจ้ารามเซสที่ 2  

 ชม วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ  
เช่นกัน วิหารแห่งนี ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาด
ใหญ่ และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี 
ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ 
หลังอาหารค่ าท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบ าหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นร าตาม
จังหวะอันสนุกสนาน (กิจกรรมนั้นๆขึ้นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ด าเนินการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เข้าสู่ที่พัก  พักบนเรือส าราญ Cruise Tamr Hennaor Princess Sarah (5*) 
 

วันท่ี  (4)  อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน – วิหารแดร์ เอล บาฮารี – หุบผากษัตริย ์– อีสน่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ 
น้าท่านนั่งรถโค้ชข้ามไปยังฝั่งตะวันตกของแม่น ้าไนล์ น้าท่านชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi 
of Memnon) รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป มีความสูงถึง 20 เมตรซึ่งสมัยก่อนเป็นวิหารที่ใช้
ฝังพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาลเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ท้าให้ตัว
วิหารทั งหลังพังลงมา เหลือเพียงรูปสลัก 2 รูปเท่านั น / น้าทา่นชม วิหารแดร์ เอล บาฮารี (Deir El 
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Bahari) อนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัทเชบซุท หรือที่รู้จักกันในนามของ 
“ราชินีมีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เมื่อกว่า 3,500 ปีมาแล้ว 
น้าท่านชม หุบผากษัตริย์ (Valley Of The King) บริเวณหน้าผาธีบัน ภูเขาหินทรายสีแดง ซึ่ง
ฟาโรห์ใช้เป็นสุสานฝังพระศพและสมบัติล ้าค่ามากมาย โดยใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไปท้าเป็นช่องทาง
ลับ โดยภายในท้าเป็นทางเดินเป็นช่วง ๆ และห้องส้าหรับวางโลงศพ สมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว 
หุบผากษัตริย์แห่งนี มีชื่อเสียงไปท่ัวโลกเมื่อมีการขุดค้นพบสุสานของฟาโรห์ตุตันคาเมนในปี 1922 โด
ยลอร์ด คาร์นาวอน เศรษฐีชาวอังกฤษที่หลงใหลในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณ โดยให้นายฮาวเวิร์ด 
คาร์เตอร์ นักโบราณคดีชาวอเมริกันไปขุดค้นเพ่ือหาหลุมผังศพยุวกษัตริย์ที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อน 
โดยใช้เวลาค้นหาตามจุดต่าง ๆ ของหุบผากษัตริย์อยู่ถึง 5 ปีเต็ม จนในที่สุดวันที่ 26 พฤศจิกายน 
1922 จึงค้นพบและเปิดเข้าไปในสุสานที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าท่ีเคยพบมา  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ  
บ่าย  ล่องเรือสู่ เมืองอีสน่า (Esna)  
ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ 

หลังอาหารค่ าท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบ าหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นร าตาม
จังหวะอันสนุกสนาน (กิจกรรมนั้นๆขึ้นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ด าเนินการ) 

เข้าสู่ที่พัก  พักบนเรือส าราญ Cruise Tamr Hennaor Princess Sarah (5*) 
 

วันที ่(5)    วิหารแห่งเอ็ดฟู – วิหารคอมออมโบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ 
เรือล่องสู่ เมืองเอ็ดฟู (Edfu) น้าท่านชม วิหารแห่งเอ็ดฟู (Temple Of Horus Of Edfu) วิหาร
แห่งเอ็ดฟูได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารอียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด เนื่องจากวิหารแห่งนี 
ถูกทรายปกคลุมจนเกือบถึงยอดหัวเสาอยู่เป็นเวลายาวนาน วิหารแห่งนี สร้างขึ นเพ่ือถวายแด่เทพ
ฮอรัส เทพแห่งสงคราม ซึ่งได้รับการนับถืออย่างมากจากชาวอียิปต์ ตัววิหารนี ถูกสร้างด้วยขนาดที่
ใหญ่โต 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ 
บ่าย  น้าท่านล่องเรือต่อสู่ เมืองคอมออมโบ (Komombo) ชุมชนที่ตั งอยู่ติดริมแม่น ้าไนล์น้าท่านชม 

วิหารคอมออมโบ (Temple Of Komombo) ที่สร้างขึ นเพ่ือถวายแด่เทพโซเบ็ก เทพแห่งความ



  Update 25/08/2017 

Copyright © 2017  Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6095                               6 

อุดมสมบูรณ์และผู้สร้างโลก รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ ซึ่งมีเศียรเป็นจระเข้และฮาโรริสหรือเทพฮอรัส
เก่าแก่ที่มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพแห่งสงคราม เป็นวิหารแห่งเดียวที่สร้างขึ นเพ่ือบูชาเทพสององค์ใน
สถานที่แห่งเดียวกัน / เรือออกเดินทางสู่ เมืองอัสวาน 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ   
  หลังอาหารค่ าท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบ าหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นร า ตาม

จังหวะอันสนุกสนาน (กิจกรรมนั้นๆขึ้นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ด าเนินการ)    
เข้าสู่ที่พัก  พักบนเรือส าราญ Cruise Tamr Hennaor Princess Sarah (5*) 
 

วันที ่(6)  อัสวาน – เชื่อนยักษ์ HIGH DAM – วิหารแห่งฟิเล - อัสวาน 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ 
  เดินทางถึง เมืองอัสวาน (Aswan) เมืองสถานที่ตั งของเขื่อนยักษ์ และถือเป็นที่พักผ่อนอัน สวยงาม 

อากาศดีตลอดปี / ชม High Dam เขื่อนยักษ์ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1960 ขแม่น ้าไนล์ทั งสายให้
กลายเป็นอ่างเก็บน ้าขนาดยักษ์ ใช้ผลิตไฟฟ้าจากพลังน ้า โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้หมื่นล้าน
กิโลวัตต์ต่อปี  

  ชม เสาหินโอบิลิสก์ (Unfinished Obelisk) แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เสาโอบิลิสก์นี 
เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ สร้างขึ นเพื่อเป็นการบูชาแด่เทพอามุน-รา หรือสุริยะเท   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ 
บ่าย  น าท่านล่องเรือสู่วิหารแห่งฟิเล (Philae Temple) ท่ีตัง้อยู่บนเกาะศกัดิ์สิทธ์ิ ซึ่งฟาโรห์ใน

ราชวงศ์ปโตเลมีสร้างขึน้เพ่ือถวายแด่เทพีไอซิส บริเวณรอบวิหารประกอบไปด้วยเสาระเบียง 
(Colonnades) ซึง่สลกัลวดลายเก่ียวกบัพิธีบชูาเทพเจ้าและซุ้มประตวูิหารขนาดใหญ่ วิหารแห่งนี ้
ได้รับการบรูณะจากนกัโบราณคดีด้วยการย้ายตวัวิหารจากท่ีตัง้เดิม ซึ่งถูกน า้ท่วมเป็นเวลากว่า 
70 ปีหลงัการสร้างเข่ือนอสัวาน 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ 
  หลังอาหารค่ าท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบ าหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นร าตาม

จังหวะอันสนุกสนาน (กิจกรรมนั้นๆขึ้นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ด าเนินการ) 
เข้าสู่ที่พัก  พักบนเรือส าราญ Cruise Tamr Hennaor Princess Sarah (5*) 
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วันที ่(7)  อัสวาน – วิหารอาบูซิมเบล – ไคโร  
 

04.00 น.  รับประทานอาหารเช้า (Breakfast Box) และน้าท่านนัง่รถโค้ชออกเดินทางสู่ เมืองอาบูซิลเบล  

07.30 น. เดินทางถึง เมืองอาบูซิลเบล / น้าท่านชม วิหารอาบูซิมเบล อายุเก่าแก่กว่า 3,100 ปีที่ฟาโรห์ราม
เซสที่ 2 มหาราชสร้างขึ น เพ่ือถวายแด่เทพรา – ฮอรัคตี  เทพแห่งแสงอาทิตย์ยามเช้า วิหารแห่งนี 
ตั งอยู่ใตสุ้ดของอียิปต์ ตัววิหารตั งอยู่บนหน้าผาริมทะเลสาบนาซเซอร์ ด้านหน้าของวิหารจะมีรูปสลัก
หินขนาดใหญ่ สูงถึง 33 เมตรของฟาโรห์รามเซสที่ 2 ภายในวิหารจะเต็มไปด้วยรูปสลักหินบรรยาย
เหตุการณ์ส้าคัญต่าง ๆ ในรัชสมัยของฟาโรห์รามเซสที่ 2 เช่น สงครามที่สมรภูมิคาเดช ด้านในสุด
ของวิหารเป็นที่ประดิษฐานรูปสลักหินของเทพเจ้า 4 องค์และหนึ่งในนั น คือฟาโรห์รามเซสที่ 2 ซึ่ง
ทุกปีในตอนรุ่งเช้าของวันที่ 22 ก.พ. และ 22 ต.ค. จะมีล้าแสงของดวงอาทิตย์สาดส่องมาที่รูปปั้น
เหล่านี  แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการค้านวณของชาวอียิปต์โบราณ ชม วิหารพระ
นางเนเฟอตารี (Nefertari Temple) ซึ่งฟาโรห์รามเซสที่ 2 สร้างไว้เป็นอนุสรณ์แด่มเหสีเอกของ
พระองค ์/ ได้เวลาอันสมควรน้าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัสวาน   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร / น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
14.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไคโร โดยเที่ยวบิน MS 398 
15.50 น. เดินทางถึง เมืองไคโร 
ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื นเมือง 
เข้าสู่ที่พัก  Movenpick Pyramids Hotel or Similar (5*) 
 

วันที ่(8)  อเล็กซานเดรีย – สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาหินปอมเปย ์– ป้อมปราการ QAIT BAY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เดิมเมืองนี ชื่อ ราคอนดาห์ แต่หลังจากถูก
ค้นพบโดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ผู้ยิ่งใหญ่ของกรีกเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาล และได้ยึด
เป็นเมืองขึ นของกรีกแล้ว จึงถูกตั งชื่อตามนามพระองค์ในที่สุด  
น้าท่านชม สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacoms) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 
สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 2 มีความลึก 32 เมตร และมีทางเดินติดต่อกันรวมเป็นทางยาวกว่าร้อย
กิโลเมตร โดยสุสานใต้ดินแบ่งเป็น 3 ชั นแต่ละชั นมีทางเดินสลับซับซ้อน แกะสลักประดับประดาด้วย
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ลวดลายต่างๆ อย่างสวยงาม โดยชั นทีสองเป็นชั นที่สวยที่สุด เมื่อตอนสุสานถูกค้นพบ มีการ
ประมาณว่ามีศพบรรจุอยู่ถึง 50,000 ศพ จึงนับว่าเป็นสุสานใต้ดินที่ใหญ่ที่สุด / ชม โรงละครโรมัน
กลางแจ้ง (Roman Theatre) ที่มีอายุกว่า 2,000  ปี เป็นอัฒจรรย์สูง 12 ชั น ที่ได้รับการบูรณะ
อย่างสมบูรณ์แบบ / ชม เสาหินปอมเปย์ เป็นสิ่งส้าคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสา
แกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพ่ือนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผู้น้าที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่ง
ภายหลังทั งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และ
ได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั งอยู่อย่างโด่ดเด่น และส
ฟิงซ์อีกสองตัว  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง (เมนู Seafood)   
บ่าย น้าท่านแวะถ่ายรูป ป้อมปราการ Qait Bay (Citadel) ซึ่งในอดีตนั นเป็นที่ตั งของ ประภาคาร

ฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มี
รับการท้านุบ้ารุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์อิตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามาสร้างเป็นป้อม
ปราการ / แวะถ่ายรูปจากภายนอก ห้องสมุดอเล็กซานเดรีย (Alexandria Library)  
เดินทางกลับสู่ เมืองไคโร 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน 
เข้าสู่ที่พัก  Movenpick Pyramids Hotel or Similar (5*) 
 

วันท่ี (9)  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของอียิปต์ รวมเข้าชมห้องมัมม่ี – ข่านเอลคาลีลี ่– ไคโร – กรุงเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น้าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของอียิปต์ ซึ่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุไว้กว่าแสนชิ น ซึ่ง

ล้วนแล้วแต่มีความเก่าแก่หลายพันปี แสดงถึงอารยธรรมอียิปต์โบราณอันรุ่งเรืองในอดีต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งห้องจัดแสดง สมบัติล้ าค่าของฟาโรห์ตุตันคาเมน ซึ่งรวบรวมเครื่องใช้ต่าง ๆ ของฟาโรห์
องค์นี ไว้อย่างครบถ้วน เช่น บัลลังก์ทองลงยาประดับด้วยหินอัญมณี โถใส่น ้าหอม ท้าจากหินอ่อนอ
ลาบัสเตอร์แกะสลัก เตียงนอนเก้าอี  ท้าด้วยไม้ห่อหุ้มทองค้า ชม หีบศพทองค าฟาโรห์ตุตันคาเมน 
ซึ่งแกะสลักอย่างสวยงามเหมือนพระองค์จริง ชม หน้ากากทองค้าลงยา ผลงานศิลปะชิ นเอกอุของ
ช่างอียิปต์โบราณ มีความงดงามมาก ใช้ส้าหรับสวมศีรษะมัมมี่ของฟาโรห์ นอกจากนั นยังมี
เครื่องประดับสวยงามจ้านวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือปราณีต  
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น าท่านเข้าชมห้องแสดงมัมม่ี ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี มีจัดแสดง อยู่ 11 ร่าง จัดแสดงอยู่ภายในโลงแก้ว 
ที่น่าสนใจที่สุดคือมัมมี่ฟาโรห์รามเซสที่ 2  พิเศษ ! รวมค่าเข้าชมแล้ว 

  น้าท่านชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึ่งถูกสร้างโดย ผู้น้ามุสลิม ซาลาดิน ในปี ค.ศ.1176 แล้วเสร็จ
ในปี ค.ศ.1182 เพ่ือใช้ในการต่อสู้กับพวกท้าสงครามครูเสด จากจุดนี ท่านสามารถชมวิวมุมสูงของ
กรุงไคโรได้อย่างชัดเจน / ชม สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี (Mohamed  Ali Mosque) เริ่มสร้างในปี 
ค.ศ.1830 แล้วเสร็จในปี ค.ศ.1857 ภายในมีมีนาฬิกาซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยน กับ เสาหิน
โอเบลิกส์ของรามเซสที่สองเพ่ือสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์กับฝรั่งเศส 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร     
บ่าย  น้าท่านช้อปปิ้งสินค้าพื นเมืองอันงดงาม ณ ตลาดข่านเอลคาลีลี่ ท่านสามารถเลือกซื อสินค้าพื นเมือง

สวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน ้าหอมที่ท้าด้วยมือ สินค้าต่าง ๆ ที่ท้าจากหนังอูฐ เครื่อง
ทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่าง ๆ 

ค่้า  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื นเมือง / น้าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.20 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS 960  
 

วันที ่(10)  กรุงเทพฯ 
 

12.40 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

 

************************************* 
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อัตราค่าบริการทัวร์ แกรนด์อียิปต์ 10 วัน 7 คืน (MS)  

 
 

 

 

อัตรานี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั นประหยัด (Economy Class) สายการบินอียิปต์แอร์ และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุ
ในรายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์  
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
7. เครื่องดื่ม soft drink ในมื ออาหารทุกมื อ 
8. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
9. หัวหน้าทัวร์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ้านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
11. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
12. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
13. น ้าดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
14. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง 

วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
15. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ส้าหรับถือขึ นเครื่อง 

(Baggage) น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
16. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรานี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท้าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรดี คา่โทรศัพท์ และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ กรุณาดูแล

และยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  

เง่ือนไข งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่ง มัดจ าท่านละ 30,000 บาท    

วันเดินทาง 26 ธันวาคม 2560 – 04 มกราคม 2561 

อัตราค่าบริการ ราคาปกติ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 88,800.- 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) ท่านละ 88,800.- 

เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ 86,900.- 

พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000.- 
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การส ารองท่ี พร้อมส่งส้าเนาใบโอนเงินและส้าเนาหน้าหนงัสือเดินทางมายังบริษทัฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100 – 01  
ทางอีเมล์  sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การช าระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

 SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
 KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
 KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
 BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยคิวเฮ้าส์ เลขที่ 539-1-01195-4  
 

เมื่อโอนเรยีบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบน้าฝากมาที่ อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิกลิงค์เพื่อ
แอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร ์02-678-6100-1 พร้อมระบุช่ือผู้ส่ง และผู้รับด้วย
นะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อพนักงาน
หากต้องการใช้บัตรเครดติ 

3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ้ากัด”  

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับตั งแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลกิการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินใหผู้้ช้าระเงินมัดจ้าภายใน 15 วัน
ท้าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจา้พร้อม เซ็นรับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ้า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเท่านั น) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินใหแ้ก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท้าการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจา้พร้อม เซ็นรับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหน้าสมุดบญัชีผู้โอนเงินมดัจ้า (ช่ือบัญชีจะต้องเป็นช่ือเดียวกับผู้โอนเงินมัดจ้าเท่านั น) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 30,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั งนี จะค้านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้
มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่า น
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านช้าระแล้ว  

 

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าอียิปต์  

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 3 อาทิตย์ ทั้งนี้ระยะเวลาการพิจารณาวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต ) 
 

1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พื้นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้อง

เป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและ
ตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2*2 นิ้ว 
จ านวน 2 รูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร / 
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล / เอกสารเพิ่มเติมกรณีอ่ืน ๆ  

4. ส าเนาบัตรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
6. สูติบัตร (ส าหรับเด็กต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องย่ืนเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
- เด็กเดินทางกับบุคคลอ่ืน บิดามารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรือ

อ าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว ไม่ต้อง
ระบุวัน และประเทศที่เดินทาง 

- เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ
เท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  ไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่
เดินทาง 

- เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ
เท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)  ไม่ต้องระบุวัน และประเทศ
ที่เดินทาง 

- กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน 
- ให้แนบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบส าเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่) 

8. หลักฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น** 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต)           
โดยไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทาง 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ คัด

ส าเนาไม่เกิน 3 เดือน 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
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- กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการ
ว่าจ้าง  เงินเดือน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และช่ือสะกดตรงตามหน้า Passport 

- กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่าก าลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่

ศึกษา พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและช่ือสะกดตรงตามหน้า Passport 
- กรณีเป็นแม่ค้า, ท าธุรกิจส่วนตัว, ท าอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ

และช่ือสะกดตรงตามหน้า Passport 
9. หลักฐานการเงิน  

9.1 หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาอังกฤษ ** 
- กรณีเงินฝากออมทรัพย์/ เผื่อเรียก/ สะสมทรัพย์  

(ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการ
เข้าออกของเงินสม่ าเสมอ ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่า
เด็ดขาด!!) 

10. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และช่ือสะกดตรงตามหน้า Passport 
- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็น

บุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียน
สมรส รับรองให้กันและกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้) 

- กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อก าหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ย่ืนวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรอง
ค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งใน หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุชื่อผู้
ถูกรับรองค่าใช้จ่าย ด้วย 

 
ส าหรับคนที่จะใช้เล่มไปท่ีอ่ืนก่อน ต่อไปนี้สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใดๆ 

--------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 


