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ไคโร -กีซ่า - ฟายุม – อเล็กซานเดรีย 

 

 

วันแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ –ไคโร   

21.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ ชั้น 4 ROW 

พร้อมเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและการ
เช็คอิน 

 

วันที่สองของการเดินทาง     ไคโร  

01.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน เอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 385   
05.00 น. ถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.10 น. ออกเดินทางต่อสู่ไคโร โดย สายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 927 

10.25 น. เดินทางถึงกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เป็นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา หลังผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

PRIMA CONNECTION CO.,LTD 
216 / 41 Kanjanapisek Rd . Thap chang , Saphan sung  

Bangkok 10250 Thailand  Tel.  662-001-4156 

E-mail : prima.connection@gmail.com 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเท่ียว เลขที่ 11 / 03195 
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จากนั้น นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเล่ืองชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปวัตถุโบราณ
มากมายที่สุดในอียิปต์ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในพิพิธภัณฑ์นี้คือ ที่เก็บพระมหาสมบัติของฟาโรห์ตุตัน
คาเมน ชมโลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำที่ใช้สำหรับสวมลงบนร่างมัมมี่ของพระองค ์
และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม รถศึกและเก้าอี้ทองคำ  

จากนั้น  นำท่านชมพิพิธภัณฑ์ด้านความเจริญรุ่งเรืองของชาวอียิปต์ The National Museum of 

Egyptian Civilization ซึ่งรวบรวมเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองของชาวอียิปต์ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน และนำท่าน ชมมัมมี่ของ ฟาโรห์และของราชินี ซึ่งปกครองอียิปต์ในยุคโบราณ ซึ่ง
เป็นมัมมี่ของฟาโรห์ต่าง ๆ จัดแสดงอยู่ภายในโลงแก้วรักษาความชื้นไม่ให้ซากเน่าเปื่อย และ
มัมมี่ร่างที่น่าสนใจที่สุดคือมัมมี่ของฟาโรห์รามเซสที่ 2 มหาราช  

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคารบัวขาว  
  จากนั้น นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sheraton Cairo  หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สามของการเดินทาง   ไคโร - ซัคคารา – เมมฟิส - กีซ่า 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้น นำท่านเดินทางสูเ่มืองโบราณ ซัคคาร่า (Sakkara) ชมพีรามิดขั้นบันได (Step Pyramid) เป็น

สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระ
ศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของ
พีรามิดในยุคต่อมา  
นำคณะเดินทางต่อไป เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็น
เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ
กว่า 5,000 ปี นำชม รูปแกะสลักขนาดยักษ ์
ด้วยหินอะลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์รามเซสที่ 2 

ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม  
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นำคณะเดินทางสู่ที่ราบกีซา ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ ซึ่งชาวอียิปต์โบราณถือว่าเป็น
ดินแดนที่ชาวอียิปต์โบราณจะใช้ชีวิตหลังความตาย นำท่านชม “มหาพีรามิด” หนึ่งในเจ็ดสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณซึ่งเป็นแห่งเดียวในโลกที่ยังหลงเหลืออยู่และคงสภาพอยู่อย่างเกือบ
สมบูรณ์ เป็นที่ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็น
สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี โดยใช้ก้อนหินซึ่งหนัก



ก้อนละ สองตันครึ่ง มากกว่าสองล้านสามแสนก้อน นำ
ท่านขี่อูฐ จากบริเวณ จุดชมวิว จากนั้นนำท่านไปชม 
“สฟิงซ์” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัว
เป็น พระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต และ 
VALLEY TEMPLE  

 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บัวขาว 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ Hyatt Cairo West  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สี่ของการเดินทาง         ไคโร - อเล็กซานเดรีย 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
จากนั้นนำคณะเดินทางไปเมืองอเล็กซานเดรียซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ 
นำท่านชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเด
รีย 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลางที่เป็น
สุสานเก็บรักษาและทำมัมมี่ของพวกโรมันใน
อดีตที่มีมัมมี่มากกว่า 50,000 ร่าง ผ่านชมเสา
ปอมปีย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมัน
ปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร  

จากนั้น นำท่านชม โรงละครโรมันกลางแจ้ง ที่มีอายุ
กว่า 2,000  ปี เป็นอัฒจรรย์สูง 12 ชั้น (Roman Amphitheatre) หน่ึงในส่ิงปลูกสร้างที่
จักรวรรดิโรมันทิ้งไว้ในช่วงศตวรรษที่ 2  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Fish Market  

จากนั้น  นำชมป้อม QAIT BAY ซึ่งป้อมปราการนี้ ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของประภาคารฟารอส อันเป็น
หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างขึ้นราว 280 ปีก่อนคริสตกาล ในรัชสมัยของป
โตเลมีที่ 2 มีความสูงกว่า 135 เมตร ปัจจุบันถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ แห่งราชนาวี  

     นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงไคโร 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ Hyatt Cairo West  หรือเทียบเท่า 
 



วันที่ห้าของการเดินทาง          ไคโร -ฟายุม- กรุงเทพฯ  

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  ออกเดินทางโดยโค้ชมุ่งหน้าสู่ ทะเลทราย FAYOUM OASIS (เดินทาง 2 ชั่วโมง) 
  นำท่านเปลี่ยนรถเป็น 4WD พร้อมคนขับที่มีประสบการณ์ (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) 1 คัน / 6 ท่าน  

ท่านจะได้สนุกสนานและตื่นเต้นเร้าใจ พร้อมสัมผัสกับประสบการณ์นั ่งรถตะลุยไปบน
ทะเลทราย  นำท่านชมแหล่งน้ำตกกลางทะเลทราย Wadi El Rayan Waterfalls 

  และทะเลสาบ Magic Lake  ชมซากวาฬ Whale Fossils และฟอสซิสของไดโนเสาร์ที่อาศัย
ในทะเล  

  ออกเดินทางกลับสู่ไคโร 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น  ออกเดินทางกลับสู่ไคโร  
  นำท่านไปช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี ท่านสามารถเลือกซื้อของ

พื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่าง ๆ ที่ทำจากหนังอูฐ 
เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่างๆ  

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สบาย สบาย  
       สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ไคโร  
 

วันที่หกของการเดินทาง             กรุงเทพฯ 

00.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 926   
06.10 น. ถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินเอมิเรต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372 

18.40 น.    เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

อัตราค่าบริการต่อท่าน : ราคาไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ 

โรงแรม 2 ท่าน 4 ท่าน 6 ท่าน 8ท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 

4 ดาว 40,999 บาท 35,999 บาท 34,999 บาท 34,500 บาท 9,500 บาท 

5 ดาว 44,999 บาท 39,999 บาท 38,999 บาท 37,999 บาท 12,500บาท 

 



โรงแรมที่พัก 

4 stars hotel  
 

1- Radisson blu hotel  heliopolis 

2-  Grand Nile Tower 

3- Holiday Inn Cairo City Stars   

5 stars hotels 

1. Hilton Cairo Heliopolis 

2. Conrad Hotel 

3. Cairo Sheraton  

หมายเหตุ  
➢ ราคานี้ไม่รวม ทิป ไกด์, คนขับ , และเจ้าหน้าที่ที่คอยให้บริการตลอดการเดินทาง  

 
ราคานี้รวม 
 

• โรงแรมที่พัก พร้อมอาหารเช้า  ตามโปรแกรมท่องเที่ยวด้านบน 
• อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม 
• หัวหน้าทัวร์ 
• ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) 
• รถรับ-ส่งสนามบิน  และตลอดการเดินทางตามโปรแกรมด้านบน 
• รายการท่องเที่ยวตามโปรแกรมด้านบน 
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
• น้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อ 1 ท่าน 
• ค่าวีซ่าอียิปต์ 
• ประกันภัยการเดินทาง 

 
ราคานีไ้ม่รวม 

  
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรมด้านบน 
• ทิปไกดแ์ละคนขับรถ  
• ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดและภาษีสนามบิน 


