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EGYPE

วันท่ี สถานท่ีทองเท่ียว  โรงแรม

DAY 1
ทาอากาศยานไคโร

The new Egyptian Museum of Civilization
ชุมชนอียิปตโบราณ - the hanging church

 
โรงแรม 5 ดาว
หรือเทียบเทา

DAY 2
the great pyramids of Giza & Sphinx

ข่ีอูฐ - ปาปรุส
 

โรงแรม 5 ดาว
หรือเทียบเทา

DAY 3
ทาอากาศยานไคโร - ลักซอร - วิหารคารนัค

วิหารลักซอร - ลองเรือแมน้ําไนล - Felucca Ride
 

นอนบนเรือ
ระดับ 5 ดาว
หรือเทียบเทา

DAY 4

Hot Air Balloon - หุบเขากษัตริย
วิหารฟาโรหฮัตเชปซุต Colossi of Memnon

Alabaster factory
ลองเรือแมน้ําไนลไปยัง Esna lock

 

 
นอนบนเรือ
ระดับ 5 ดาว
หรือเทียบเทา

เชา เย็นกลางวัน

อาหาร

https://www.whenorwhere.com/destination/temple-of-queen-hatshepsut


วันท่ี สถานท่ีทองเท่ียว  โรงแรม

DAY 5
edfu - the Temple of God Horus

วิหารคอมออมโบ - อัสวาน
 

นอนบนเรือ
ระดับ 5 ดาว 
หรือเทียบเทา

DAY 6

สนามบินอัสวานเพ่ือเดินทางไปอาบูซิมเบล
 มหาวิหารอาบูซิมเบล

ทาอากาศยานอาบูซิมเบล - อัสวาน
ลองเรือแมน้ําไนล

 
นอนบนเรือ

ระดับ 5 ดาว หรือ
เทียบเทา

DAY 7 วิหารฟเล - เข่ือนอัสวาน - หมูบานชาวนิวเบีย  
โรงแรม 5 ดาว
หรือเทียบเทา

DAY 8 ทาอากาศยานไคโร - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  -

เชา เย็นกลางวัน

อาหาร

EGYPE

http://nongphanga1696.blogspot.com/2011/11/kom-ombo.html


EGYPT DAY 1

11.00 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานไคโร

The new Egyptian Museum 
of Civilization

นําทานไปชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ซึ่งเปนท่ีเก็บรักษาโบราณวัตถุท่ีมีคามากมาย
เชน เตียงชําแหละศพในการทํามัมม่ี ตูท่ีทํา
ดวยหินออนสําหรับเก็บอวัยวะภายใน

กลางวัน  นําทานรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร



ชุมชนอียิปตโบราณ(Old Cairo)
 นําทานชมชุมชนโบราณ กอนที่ไคโรจะเปน
เมืองหลวง มีบรรยากาศของเมืองในยุคกลาง
ส่ิงกอสรางที่เปนโบราณสถานสถาปตยกรรม
ยุคโรมัน

the hanging church
 นําทานชมโบสถคอปติกออรโธดอกซ
เปนหน่ึงในโบสถที่เกาแกท่ีสุดในอียิปต
ซ่ึงมีข้ึนตั้งแตศตวรรษที่สาม

EGYPT DAY 1

ค่ํา  นําทานรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา



EGYPT DAY 2

Sphinx
นําทานชมสฟงซผูลึกลับและประติมากรรมที่
เกิดจากการแกะสลักเนินหินทรายขนาดใหญ
ที่เปนรูปกึ่งมนุษยและก่ึงสัตว ท่ีมีลักษณะ
ของรางกายเปนสิงหโตตัวผู และมีใบหนา
เปนพระพักตรของฟาโรห และเปนเสมือน
เทพเจาของอียิปต

the great pyramids of Giza
นําทานชมปรามิดใหญและเล็ก 6 องค 

ที่มีช่ือเสียงที่สุดในอียิปต และเปน 1 ใน 7
ของส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคโบราณที่มีอายุ
ราวๆ 3500-4000ป และไดถูกข้ึนทะเบียน
กับองคการยูเนสโกใหเปนมรดกของโลก

เม่ือป ค.ศ. 1979

the step pyramid sakkara
นําทานชมปรามิดแบบขั้นบันได ซึ่งถือวา

เปนปรามิดแหงแรกของอียิปต 
ปรามิดแหงแรกของโลก ซึ่งเปนส่ิงกอสราง
ขนาดใหญท่ีใชเปนที่ฝงพระศพของกษัตริย

ซอเซอร และเปนตนแบบของการสราง
ปรามิดในยุคตอมา

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

กลางวัน  นําทานรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร



ข่ีอูฐ
ใหทานไดพักผอนกับการข่ีอูฐกลางทะเลทราย
ชมทิวทัศนรอบๆ โดยมี ปรามิดเปนฉากหลัง

ปาปรุส(Papyrus&perfume)
นําทานชมการทํากระดาษชนิดแรกของโลก
ทําจากตนปาปรุส หรือตนกก และใชบันทึก
ขอความ และเหตุการณตางๆในสมัยอียิปต
โบราณ ชมโรงงานผลิตหัวน้ําหอม 
ซึ่งมีหลายกล่ิน เชน กล่ินกุหลาบ ดอกบัว
และพืชสมุนไพรของอียิปต

EGYPT DAY 2

กลางวัน  นําทานรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา



EGYPT DAY 3

วิหารลักซอร(Luxor Temple)
นําทานชมวิหารลักซอร ซึ่งอยูทางตะวันออก
ของแมน้ําไนล เปนวิหารคูบานคูเมืองที่สราง

ข้ึนเพื่อบูชาเทพเจา

วิหารคารนัค(the karnak temple)
นําทานชมวิหารท่ีไดรับการขนานนามวา 
เปนมหาวิหารที่ย่ิงใหญและสวยงามท่ีสุด
ในอียิปต แนนอนวาทําใหท่ีน่ีจึงกลายเปน
Open air Museum ท่ีบอกเลาเรื่องราว

ของชาวอียิปตโบราณ

เชา  รับประทานอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

กลางวัน  นําทานรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ

ค่ํา นําทานรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
พักบนเรือสําราญระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

Felucca Ride
นําทานลองเรือใบโบราณ หรือที่เรียกกันวา

เรือเฟลุคกะ ลองเรือแมน้ําไนทสัมผัส
บรรยากาศสุดชิลล



EGYPT DAY 4

วิหารฟาโรหฮัตเชปซุต
(hatshepsut temple)

นําทานชมหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยท่ีย่ิงใหญของ
อียิปตโบราณสรางข้ึนเพื่อเปนเกียรติแก
ฟาโรหหญิงฮัตเชพซุต ท่ีรูจักในนาม “ราชินี
หนวด” ท่ีมีอายุยืนที่สุดของลักซอรอียิปต
ฟาโรหหญิงองคเดียวในประวัติศาสตรอียิปต

หุบเขากษัตริย
(the valley of kings)

นําทานชมท่ีฝงพระศพของฟาโรห 63
พระองค ตั้งอยูท่ีเทือกเขาทีบัน สุสานเหลานี้

เปนสุสานที่ถูกเลือกใหเปนสุสานที่เก็บ 
มัมม่ีและสมบัติของกษัตริยถึง 63 สุสาน

the hot air balloon 
ตัวเลือกเพ่ิมเติม บอลลูนลมรอน ใหคุณ
เลือก เพื่อชมความงามตระการตาของ

สถาปตยกรรมเกาแก

เชา  รับประทานอาหาร ณ เรือสําราญ

กลางวัน  นําทานรับประทานอาหาร ณ ภัตราคารบนเรือสําราญ



EGYPT DAY 4

Alabaster factory
นําทานชมโรงงานผลิตรูปปน 

ประติมากรรมที่ทํามาจากหินอลาบาสเตอร

Colossi of Memnon
นําทานชมแวะถายรูปรูปปนหินขนาดใหญ
สองรูปที่อยูทางฝงตะวันตกของแมน้ําไนล

ตรงขามเมือง Luxor ในอียิปตท่ีทันสมัย รูป
ปนมีความสูงประมาณ 18 เมตร เปน

ตัวแทนของฟาโรหอเมนโฮเทปที่ 3 ซึ่งครอง
อียิปตโบราณเม่ือ 3,400 ปกอน

กลางวัน  นําทานรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
พักบนเรือสําราญระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

ค่ํา  นําทานรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ



EGYPT DAY 5

วิหารคอมออมโบ(Kom-ombo)
นําทานชมวิหารท่ีสรางข้ึนเพื่อบูชาเทพเจา
ตั้งอยูบนเนินเขาเล็กๆ ที่ล้ําออกมาถึงแมน้ํา
ไนล สามารถเห็นวิวของแมน้ําไนลอันงดงาม

the Temple of God Horus
นําทานชมวิหารท่ีไดรับการยกยองวาเปน
วิหารอียิปตโบราณท่ียังคงสภาพสมบูรณ
ที่สุด เปนวิหารขนาดใหญที่สวยงาม สราง
ข้ึนเพื่อบูชา เทพฮอรัส มีเศียรเปนเหยี่ยว
เปนเทพเจาแหงความดีและฉลาดรอบรู 

มองไดไกลเหมือนเหยี่ยว

เชา  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ

กลางวัน  นําทานรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
พักบนเรือสําราญระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

ค่ํา  นําทานรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ

http://nongphanga1696.blogspot.com/2011/11/kom-ombo.html


EGYPT DAY 6

เมืองอัสวาน(Aswan)
เดินทางถึงเมืองอัสวาน เปนเมืองที่มีความ
เปนไอดีลลิคมากกวาเมืองใดๆในอียิปต
เมืองนี้ต้ังอยูทางตอนใตของอียิปต และเปน
ที่เหมาะสําหรับการสํารวจประวัติศาสตรอัน
ยิ่งใหญของประเทศโดยไมตองเผชิญ
กับความวุนวายในกรุงไคโร

 มหาวิหารอาบูซิมเบล
(Abu Simbel Temple)

นําทานชมวิหารท่ีมีขนาดมหึมา สรางขึ้นเพ่ือ
เปนการเฉลิมฉลองชัยชนะของอียิปตท่ีชนะ
นิวเบียในสมรภูมิแหงคาเดส 
จุดเดนของวิหารแหงน้ีคือ รูปแกะสลักองค
ฟาโรหรามเลส ท่ีน่ังประทับอยูบนบัลลังก
หนาวิหารถึงส่ีองค

เชา  รับประทานอาหาร ณ เรือสําราญ

กลางวัน  นําทานรับประทานอาหาร ณ ภัตราคารบนเรือสําราญ

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
พักบนเรือสําราญระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

ค่ํา  นําทานรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบนเรือสําราญ



EGYPT DAY 7

หมูบานชาวนิวเบีย(Nubian Village)
นําทานชมหมูบานเล็กๆที่มากไปดวยความ
สําคัญทางประวัติศาสตร เปนอารยธรรมแรก ๆ
ในแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือโบราณ มีอายุ
ไมตํ่ากวา 2,000 ป โดยมีหลักฐานบันทึกไวจาก
ทั้งอียิปตและโรมวาเคยเปนจักรวรรดิแหงหน่ึง

เขื่อนอัสวาน(High Dam)
แวะชมเข่ือนอัสวานหรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา
ไฮดแดม ที่สรางข้ึนในป ค.ศ.1960 เพื่อชวย
ใหมีน้ําหลอเล้ียงไรนาตลอดปอีกทั้งยังใชพลัง
น้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟาใหเพียงพอ
กับความตองการของคนทั้งประเทศ

วิหารฟเล(Philae Temple)
นําทานชมนําทานชมเทวสถานอียิปตโบราณ
ที่ตั้งอยูกลางเกาะที่มีแมน้ําไนลลอมรอบ
สถานที่ศักด์ิสิทธ์ิประจําเมือง ที่มีสัญลักษณ
ตราประทับของอดีตผูปกครองมากกมาย 
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความย่ิงใหญในอดีต

เชา  รับประทานอาหาร ณ เรือสําราญ

กลางวัน  นําทานรับประทานอาหาร ณ ภัตราคาร

นําทุกทานเขาสูท่ีพัก 
โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา

https://www.whenorwhere.com/destination/philae-temple


EGYPT DAY 8

นําทุกทานเดินทางทาอากาศยานไคโรเดินทางสูทาอากาศยานสุวรรณภูม ิ
เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กลับถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ



สลัดเลบานอน
สลัดโยเกิรต - ดิปมะเขือมวง - นํ้าจิ้มพริกไทย

ปอเปยะ - Vin Leaves
ไกไมมีกระดูกLebanese
ขาวKhalta & B.B.Q. ผัก ของหวาน
ขนมอบ

เมนูอาหารกลางวัน

        และวอลนัท - Tommy Q

DAY 1



ซุปซีฟูด
สลัด
ปลายาง & 03 ปลาหมึกทอด & 03 กุงทอด
ขาวปลา + เฟรนชฟรายสหรือผักเนย
ขนมหวาน (ผลไมสดหรือขนมอบฝรั่งเศสหรือขนมอบ
ตะวันออก

เมนูอาหารกลางวัน

DAY 2



ทอดมันปลา (ทอดมันปลา)
ตมยํากุง
ลาบไก
แกงเผ็ด
ผัดบรอกโคลีเห็ดหอมหรือผักโขมไทย
นํ้าพริกออง (ผัก)
ไขเจียว
ปลาผัดพริกขิง (ปลา)
ขาวสวย
ลอดชอง

เมนูอาหารค่ํา
เมนูท่ี 1

DAY 2



นํ้าพริก
ทอดมันกุง
ตมขาทะเล
ผักรวม.
ปลาสามรส (ผัดเปรี้ยวหวานทั้งตัว)
ซอส
ไขเจียว
สมตํา
ขาวสวย
สาคูแคนตาลูป
ผลไมรวม

เมนูอาหารค่ํา
เมนูท่ี 2

DAY 2



ซุป/สลัด
ขาวและผัก
เนื้อหรือไกหรือปลาปรุงรส
ผลไมตามฤดูกาล หรือ อุมอาลี หรือสลัดผลไม

เมนูอาหารกลางวัน

DAY 7



 เท่ียวกับคนรูใจตองไปกับคนรูจริง Bacontrip
พาเท่ียวทุกประเทศในงบท่ีคุณวางแผนได

Japan
Dubai

Switzerland

Turkey


