
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์  EGYET KIRO  ALAX 5D DEC17-MS-W25 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

อยีปิต.์.ไคโร..อเล็กซานเดรยี  5 วนั 2 คนือยีปิต.์.ไคโร..อเล็กซานเดรยี  5 วนั 2 คนื  

  ยลโฉม 1 ใยลโฉม 1 ในน  7 7 ส ิง่มหศัจรรย ์ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก    

วนัเดนิทาง  ราคาผู้ใหญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ละ 

21 – 25 พฤศจกิายน 60 29,992 +5,000 30 

28 พฤศจกิายน – 02 ธนัวาคม 60 29,992 +5,000 30 
19 – 23 ธนัวาคม 60 29,992 +5,000 30 
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สู่ต านานรกัอนัย ิง่ใหญ่ของพระนางคลโีอพตัรา “เมอืงอเล็กซานเดรยี” 

โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์ (MS) สายการบนิประจ าชาตอิยีิปต ์

 
** ปล.ไม่มรีาคาเด็ก เน ือ่งจากเป็นราคาพเิศษ /  ราคานี้ไม่รวมค่าทปิไกด์ และคนขบัรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทรปิ /ไม่รวม
คา่วซี่าอียปิต ์2,000 บาท : ส าเนาหนา้พาสปอรต์ชดัเจน 

 

 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ

22.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิอียปิตแ์อร ์(MS) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวย

ความสะดวกดา้นสัมภาระ  

00.50 น. ออกเดนิทางสู่ กรุงไคโร ประเทศอียปิต ์โดยเทีย่วบนิที ่MS 961  (ใชเ้วลาบนิ 9 ช่ัวโมง) 

                      

วนัทีส่อง อียปิต ์– พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตอิียปิต ์– บาบโิลนไคโรเกา่ – ป้อมปราการโบราณซิทาเดล ไฮไลท ์

 สุเหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาลี – ตลาดขา่น เอล คาลิลี่  UNSEEN  โบสถแ์ขวน – โบสถเ์ซ็นต์

เซอรเ์จยีส – โบสถซ์ินนากอก 

06.00 น. เดนิทางถึงกรุงไคโร ประเทศอยีิปต์ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมอืง [อียิปต์ชา้กว่าเวลาประเทศไทย 5 

ช ัว่โมง โปรดปรบันาฬกิาเพือ่สะดวกตอ่การนดัหมาย]  

 น าท่านออกเดนิทางโดยรถปรับส่วนตัวปรับอากาศ ชมพพิธิภณัฑ์

แห่ งชาติอียิป ต์  Egyptian Musuem  เรีย กโดยทั่ วไปว่า 

พิพิธภัณฑอ์ยีิปต์โบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ท ีร่วบรวมวัตถุโบราณของ

อยีิปตท์ ี่ไดร้วบรวมไวไ้ดย้ิ่งใหญ่ทีสุ่ดในโลก บริเวณชัน้ล่างจะจัด

แสดงตัง้แต่วัสดุท ี่มขีนาดใหญ่ โดยเรยีงล าดับเหตุการณ์ท ี่เกดิขึ้น

แต่ละยุคสมัยตามเข็มนาฬิกา มตัีง้แต่รูปสลักสามองคเ์มนคูราแห่งกิ

ซา ภาพเขยีนและประติมากรรมสมัยกรกีโบราณ ชมกรุสมบัติของ

กษัตรยิ์ตุตังคาเมนและ สิ่งที่พลาดไม่ได้คอื หน้ากากทองค า

ฟาโรห์ตุตงัคาเมน (Tutankhamon) และงานศิลปะที่มค่ีาไม่

ต ่ากว่า 250,000ชิ้น มีอายุเก่าแก่เก ือบหา้พันปีมาแลว้ (หาก

ตอ้งการเขา้ชมมมัมีฟ่าโรหร์ามเสสที ่2, ฟาโรหแ์ละราชนิอีงค์

อื่นๆ ตอ้งซื้อบตัรผ่านประตู ทา่นละ 100 อียปิต์ปอนด์ หรือ

ประมาณ 220 บาท โปรดตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์  

 จากนั้นน าท่านเดนิทางเขา้สู่ ไคโรเมืองเก่า (Old Cairo) ชม

ศลิปะความงามแห่งประเทศอยีิปต ์ดนิแดนแห่งความลีลั้บและพิศวง เป็นแหล่งอารยธรรมและโบราณคดีท ี่

ส าคัญ มแีม่น ้าไนลท์ ีย่าวทีสุ่ดในโลกไหลผ่าน ค.ศ. 969 เมอืงใหม่ชื่อ อัลควาฮริาห ์แปลว่า ชัยชนะ หรือ 

รูจั้กกันในชือ่ “ไคโร” ไดก้ลายเป็นเมืองหลวงของอียิปต ์และเป็นศูนย์กลางของศาสนาอสิลาม ไคโรมกีาร

พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการสรา้งก าแพง ใหญ่ลอ้เมอืง ปัจจุบันมีประชาการกว่า 20 ลา้นคน เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บ

ความนยิมแห่งหนึง่ในทวปีแอฟรกิา นอกจากนียั้งมคีวามส าคัญดา้นการเมอืงวัฒนธรรม และเป็นศูนย์กลางใน

ดนิแดนตะวันออกกลางอกีดว้ย  
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 น าทุกท่านขึน้ชม ป้อมปราการโบราณซิทาเดล (Citadel) ซึง่ถูกสรา้งขึน้โดยผูน้ าซาลาดนิในปี ค.ศ.

1176 และเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครูเสด ซึง่ภายในสามารถชมทีพั่กและทีตั่ง้ของ

รัฐบาลในสมัยนัน้  

 ไฮไลท ์ ชม สุเหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาลี (Mohammad Ali) สุเหร่าที่

ใหญ่และตัง้อยู่บนจุดทีสู่งท ีสุ่ดของส่วนทางตอนใต ้สรา้งในปี ค.ศ. 

1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบดว้ย 

2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม บริเวณตรงกลางน ้าพุ 

ออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรกีตามแบบฉบับออตโตมัน ตอ้งการให ้

มรูีปแบบเหมอืน Blue Mosque ทีอ่สิตันบูล แต่ท าไดไ้ม่เหมอืน ซึง่

นาฬิกาในสุเหร่าไดรั้บเป็นของขวัญจากพระเจา้หลุยส์ฟิลปิแห่ง

ฝร่ังเศส โดยตอบแทนกลับทีอ่ยีิปตใ์หอ้นุสาวรยี์ปลายหนิแหลมโอบลิสิก์ของรามาเซสที ่2 จากวหิารลักซอร์ 

ปัจจุบันเสาหนิปลายแหลมนีตั้ง้อยู่ท ี ่Place de la Concorde ณ กรุงปารสี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืงที ่ตลาดขา่น เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายดว้ย

รา้นคา้ เครือ่งเทศ, เครือ่งเงนิ, รา้นทอง, เสือ้ผา้ ฯลฯ ชมรา้นกาแฟอายุร่วม 200 ปี “ฟิชาว ีคอฟฟ่ีเฮาส”์ เปิด

ขายตลอด 24 ชม. นักท่องเท ีย่วนยิมไปสัมผัส ท่านสามารถซือ้ คารท์ูซ จีท้ าดว้ยทองค าหรอืเงนิแกะสลักชือ่

แบบภาษาอียิปตโ์บราณ (Hieroglyphic Charaters) ในรูปทรงยาวเก๋,สวยแปลกแปลว่ามีอายุยืนยาวอดีต

องคฟ์าโรหใ์ชส้ลักชือ่ขององค ์เองตามโบราณสถานและสุสานของพระองค ์ 

  UNSEEN  ชมความมหศัจรรยข์องโบสถ์แขวน (Hanging Church) ภายในตัวโบสถ์จะ

ตกแต่งคลา้ยๆ กับโบสถอ์ ืน่ๆ ท ีเ่ราไดเ้ขา้ไปเยี่ยมชมมาแต่บรเิวณพื้นบางจุดเขาไดท้ าช่องกระจกใหเ้รามอง

ลงไปทีด่า้นล่างของพื้นซึง่เราจะเห็นโครงสรา้งและฐานของโบสถท์ ีว่างลอยอยู่เหนอืพื้นดินจะไดเ้ขา้ใจว่า

ท าไมเขาถงึเรยีกว่าโบสถแ์ขวน (hanging)  

 น าท่านชม โบสถเ์ซนตเ์ซอรเ์จียส (Abu Serga) โบสถค์ริสตข์องชาวมุสลิม อยู่ใจกลางเมืองไคโรเก่า 

เป็นโบสถท์ ีเ่ก่าแก่ท ีสุ่ดในก าแพงเสาหนิด่ังเดมิตัง้แต่ศตวรรษที ่3-4 (อยู่ต ่าจากพื้นปัจจุบันลงไป 3 ชัน้) เป็น

ทีห่ลบภัย ของครอบครัวพระเยซูคริสตจ์ากเยรูซาเล็ม กล่าวไวใ้นพระคัมภรีไ์บเบลิว่าระหว่างทีพ่ระองคยั์งอยู่

ในวัยทารก เป็นช่วงทีก่ษัตรยิ์แฮรอดของจูเดยี ส่ังฆ่าทารกผูช้ายทีเ่กดิใหม๋ทุกคน โจเซฟและ มาเรยี (ต่อมา

เป็นเซ็นตโ์จเซฟและพระนางมาร)ี ไดน้ าพระ เยซูครสิต ์ซึง่ถอืก าเนดิในช่วงนัน้ เดนิทางหลบหนมีาซ่อน ภัย

กันทัง้ครอบครัว ในประเทศอยีิปตเ์ป็นเวลา 4 ปี อยู่ต ่าจาก พื้นปัจจุบันลงไป 3 ชัน้ ออกจากโบสถเ์ดินเลย

ออกไปหน่อยเราจะพบกับ โบสถช์าวยิวซินนากอก (Synagogue) ทีส่วยงามและบรรจุค าสอนภาษายิว

โบราณทีม่ค่ีาอยู่มากมาย 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั Aracan Pyramids Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ไคโร – อเล็กซานเดรยี – หลุมศพใตด้นิ – เสาปอมเปย ์- Montaza Garden Palace – หอสมุด 

 อเล็กซานเดรยี - ไคโร  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของ

โรงแรม 

 น าท่านเดนิทางโดยรถไฟสู่ เมอืงอเล็กซานเดรีย 

(Alexandria) ( ใ ช้ เวล าใ นก า ร เดิน ท า ง

ประมาณ 2 ชม.) เมอืงอเล็กซานเดรยี เมอืงส าคัญ
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ในสมัยโรมันปกครองอยีิปต ์อยู่ทางทศิตะวันตกเฉยีงเหนอืของปากแม่น ้าไนล ์ตดิทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน เดมิ

ทเีป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ท ีช่ือ่ว่า ราคอนดาห ์เมือ่ 1,200 ปีก่อนครสิตกาล จนเมือ่ 332 ปีก่อนครสิตกาลหรอื

ประมาณ 2,300 กว่าปีก่อน  พระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบจงึใหม้กีารปรับปรุงขยายเมอืงเพื่อเป็นเมอืง

หลวงและตัง้ชื่อใหค้ลอ้งจองกับชือ่ของพระองค ์เมอืงอเล็กซานเดรยีนียั้งเป็นสถานทีส่ าคัญในต านานรักอัน

ยิ่งใหญ่ของ ราชนิเีลอโฉมชือ่กอ้งโลก พระนางคลโีอพัตรา และนายทหาร มารค์ แอนโทนี  ซึง่เรารูจั้กกันด ี

และปัจจุบันเมอืงนีใ้หญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมอืงพักผ่อนตากอากาศทีม่ ีชือ่เสียงแห่งหนึ่งของ

โลก 

 จากนัน้น าท่านชม หลุมศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี (Catacombs) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์แห่งโลกยุค

กลาง สุสานของชาวโรมันในอดตีมกีว่า50,000 ศพ สุสานแห่งนีม้ ี3 ชัน้ ชัน้ล่างมทีางเดนิตดิต่อถงึกันตลอด

ประมาณ 100 กม. สรา้งในศตวรรษที ่2 ลกึ 32 เมตร นับเป็นสุสาน

ทีม่สีภาพสมบูรณ์และสวยงามทีสุ่ด ชม เสาปอมเปย ์(Pompey’ 

s Pillar) โบราณสถานทีเ่ก่าแก่ และเป็นเสาหนิทีสู่งท ีสุ่ดของเมอื

งอเล็กซานเดรยีเป็นเสาหินแกรนิตสแีดงจากเมอืงอัสวาน สูง 30 

เมตร หัวเสาประดับดว้ยลวดลายคอรนิเทรยีน (ศิลปะกรีก) สรา้ง

ถวาย จักรพรรดิ์ Diocletian ในปี ค.ศ. 297 บรเิวณเดียวกันมีรูป

แกะสลักสฟิงซ ์3 ตัว และ Nilometers หลงเหลอือยู่ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย   น าท่านเขา้ชม หอสมุดอเล็กซานเดรยี (The Great Library 

of Alexandria) หอ้งสมุดแห่งแรกของโลก ทมีนักโบราณคดี

ของโปแลนดแ์ละอยีิปต ์ท าการขุดคน้บางส่วนของ เมอืงอเล็กซาน

เดยีร ์พบสิง่ก่อสรา้งซึง่มลัีกษณะคลา้ย หอ้งเรยีน และหอประชุม 

ราว 2,000 ปีท ีแ่ลว้ หอ้งสมุดแห่งนีเ้คยเป็นศูนย์รวมของ นักคิด 

นัก เขีย นแห่งโลกโบราณ  เป็นที่ส ะสมผลงานส าคัญๆของ

นักปราชญก์รกี ทัง้ของ พลาโต โซเครตสิ และของอกีหลายๆ คน 

หอสมุดนีใ้หญ่และทันสมัยทีสุ่ดในโลก ภายในมีท ีน่ั่งอ่านหนังสือ

เกอืบ 2 หมืน่ท ี่น่ัง อาคารที่ใชปั้จจุบันนีเ้ป็นอาคารทีส่รา้งขึน้ใหม่ ใชเ้วลา การสรา้ง 12 ปี ดว้ยเงินทุน 220 

ลา้นเหรยีญสหรัฐ แต่ยอ้นกลับไปเมือ่สองพันหา้รอ้ยกว่าปีก่อน หอ้งสมุด นีไ้ดถู้กท าลายหลายครัง้ ตัง้แต่ 47 

ปีก่อนครสิตกาล เมือ่จูเลยีส ซซีารโ์จมตคีลโีอพัตราดว้ยการเผาท าเรอือเล็กซานเดรยี หอ้งสมุดตัง้อยู่ตดิกับ

ท่าเรอืจึงพลอยถูกเผาไปดว้ย หนังสอืนับแสนเล่มถูกท าลาย แต่คลีโอพัตราที่ 7 ตั ้งพระทัยมั่นจะบูรณะ

หอ้งสมุดใหก้ลับคนืมาดเีหมอืนเดมิ มารก์ แอนโทน ีคนรักของพระนางจงึยกทัพไปตเีมอืง Pergamum เมอืง

ทีเ่ป็นทีรู่ก้ันว่าท ี่มหีนังสอืต าราที่ดเีม ือ่มชัียชนะ มารก์ แอนโทนี ่จึงขนหนังสอืทัง้หมดกลับอยีิปตแ์ละน ามา

บรรจุไวใ้นหอสมุดแห่งนี ้

 น าท่านชม Montaza Garden Palace ปัจจุบันใชเ้ป็นทีรั่บรองแขกพิเศษของประเทศ จากนัน้รถแล่นเลยีบ

ชายทะเลเมดิเตอเรเนียน อันสวยงาม ผ่านโบสถ์ประจ าเมืองถ ึง ป้อม Kaetbay Fort หนึ่งในป้อมขนาด

ใหญ่รมิ ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนสรา้ง ค.ศ.1479 เพื่อป้องกันการรุกรานทางทะเลทราย จากนัน้น าท่านเดนิทาง

กลับสู่กรุงไคโร 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั Aracan Pyramids Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ี่    เมมพสิ –  ไฮไลท ์ สิ่งมหศัจรรยข์องโลกมหาปิรามดิแหง่กซี่า – สฟิงซ์ – Valley Temple 

– ปิรามดิข ัน้บนัได – กระดาษปาปิรุส – รา้นน า้หอม – ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง – สนามบนิอียปิต ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ไฮไลท ์ น าท่านชม มหาปีรามดิแหง่กซี่า (Giza) สถานทีท่ ีโ่ด่ง

ดังทีสุ่ดในอยีิปต ์1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ 

ซึง่เป็นแห่งเดยีวในโลกทียั่งหลงเหลอือยู่ และคงสภาพอยู่

อย่างเกอืบสมบูรณ์ เป็นที่องค์ฟาโรหแ์ห่งอียิปต์โบราณสรา้ง

ขึน้เพื่อฝังพระศพของพระองคเ์อง ซึง่ นับว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งที่

ยิ่งใหญ่ และเก่าแก่ท ีสุ่ดของโลก โดยใชก้อ้นหนิซึง่ หนักกอ้น

ละสองตันครึง่มากกว่า 2.3 ลา้นกอ้น โดยมปิีรามดิทีโ่ดดเด่น

สะดุดตาที่สุดในนัน้คือ มหาปิรามิดแห่งคูฟู หรอืปิรามิดคี

ออพส ์สรา้งดว้ยหนิแกรนติ 2.3 ลา้นกอ้น แต่ละกอ้นน ้าหนักกว่า 2 ตันครึง่ รวมแลว้ประมาณ 60 ตัน ภายในมี

หอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชินี ใกล ้ๆ กันมี ปิรามิดเคเฟรน 

(Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต ่ากว่าปิรามดิ 10 เมตร สรา้งบนเนนิ

ดนิขนาดใหญ่ จงึท าใหดู้สง่ากว่าปิรามดิ 2 องค ์กนิเนือ้ท ีป่ระมาณ 1.6 ลา้นลูกบาศกเ์มตร มหีอ้งโถงกวา้ง 2 

หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ท าลายเสยีหายมาก และสุดทา้ย ปิรามดิมเิซรนุิส (Mycerinus)สรา้งโดยฟาโรห์

เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มขีนาดเล็กทีสุ่ด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 

เมตร  

*OPTION ::: เปิดประสบการณ์ขี่อูฐ เพือ่เพลิดเพลินกบัววิทวิทศัน์ของทะเลทราย กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร ์

ราคาประมาณ 10 USD หรอืประมาณ 350 บาท  

น าท่านชม สฟิงซ์ (Great Sphinx) สฟิงซ์เปรยีบเสมือน

เป็นตัวแทนของเทพผูพ้ิทักษ์ ซึง่แกะสลักจากเนนิหนิธรรมชาต ิ

สฟิงซเ์ป็นการผสมกันระหว่างมนุษย์กับสงิโต ส่วนหัวทีเ่หมอืน

มนุษย์นัน้ ในอดตีสฟิงซม์เีคราทีค่าง ตรงหนา้ผากมงูีแผ่แม่เบีย้

และมเีครือ่งประดับ รัดเกลา้แบบกษัตรยิ์ หรอืเป็นสัตวท์ ีม่ชีาญ

ฉลาดและมพีลังเพื่อปกป้องพระศพและทรัพย์สมบัตภิายในพี

รามดิ แต่ปัจจุบันนี้สฟิงซห์นวดเคราหายไปเนื่องจากกองทัพ

ปืนใหญ่มัมลุกใชพ้ื้นท ี่บริเวณนั้นฝึกยิงจงึท าใหเ้ครานั้นเสีย

หายไป อสิระเดนิเท ีย่วตามอัธยาศัย  

 น าท่านชม Valley Temple ซึ่งเป็นวิหารทีส่รา้งขึน้ประกอบพิธพีระศพของฟาโรห ์และเชือ่ว่าการท ามัมมี่

เป็นหนึง่ในพิธกีรรมนัน้ ชม ปิรามดิข ัน้บนัได (Step Pyramid) องฟาโรหโ์ซเซอร ์(Djoser or Zoser) ซึง่

เป็นปิรามดิแห่งแรกเป็นตน้แบบ ของปิรามามดิทรงสามเหลีย่ม [True Pyramid] ดังเช่นมหาปิรามดิแห่งกซ่ีา

ทีโ่ด่งดัง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ชมการสาธิตวธิ ีท า กระดาษปาปิรุส กระดาษชนิดแรกของโลกใชบั้นทึกขอ้ความสรรเสริญเทพ เจา้และ

เหตุการณ์ในสมัยโบราณ และ โรงงานน ้าหอม สบืทอดมาแต่สมัยพระนางคลโีอพัตรา น าท่านต่อไปยัง รา้น

น า้หอม ซึง่น ้าหอมเหล่านีว่้ากันว่าท ามาจากสูตรดัง้เดมิ แบบทีพ่ระนางคลโีอพัตราเคย ใช ้และหัวน ้าหอม

เหล่านี ้ไดก้ลายเป็นสนิคา้ส่งออกไปยังประเทศฝร่ังเศสเพื่อท าเป็นน ้าหอมและโลช่ัน  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  พรอ้มชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้งจากสาวสวยอียิปต์ (Belly 

Dance) ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สู่สนามบนิเพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั  
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22.45 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่MS 960   

 

 

วนัทีห่า้ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

12.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิพรอ้มความประทับใจ..................   

 

 

* ทา่นใดมไีฟล์ทบนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

บรษิทัขอสงวนสิทธ ิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน ื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืงของแต่ละประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้ร ิหารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น ี้ข ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เม ืองในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธ ิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาท่องเท ีย่วตามสถานท ีใ่นโปรแกรมการเดินทาง  

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  

 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรือเทยีบเท่า (พัก 2 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครื่องดืม่  ค่าซักรีด ค่าม ินบิาร์ในหอ้งและค่าพาหนะ

ต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนยีมในกรณทีีก่ระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเก ินกว่าทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาดมาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่  ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบินไป

แลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และหวัหนา้ทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิมคัคุเทศกแ์ล้วแต่
ความพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

× คา่วีซ่า 2,000 บาท ส าหรบัคนไทยเท่าน ัน้ (ต่างชาติโปรดแจง้ ไม่
รวมคา่วีซา่กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ  
เอกสารยื่นวีซา่อยีิปต ์หนา้พาสปอรต์ และรูปถา่ย(สแกน)หนา้ตรง   

    2 นิว้ (พืน้หลงัขาวหรอืฟ้า)  
 

 

เดนิทางขึน้ต ่า 30 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ด ินทางทุกท่านยินดีทีจ่ะช าระค่าบริการเพิม่ เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายินดีทีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้านต่อไป  ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดินทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวันอ ืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณลูีกคา้ท าการจองก่อนวันเด ินทางภายใน 20 วัน ทาง

บริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอ ื่นทีร่ออยู่ 
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 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิโดยไม่มเีงือ่นไข 

 เม ือ่ท่านช าระเงนิไม่ว่าจะทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษัทฯถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ดร้ะบุไวทั้ ้งหมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุช ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์ ………. 

 ส่งรายช ือ่ส ารองท ีน่ ัง่ ผูเ้ด ินทางต้องส่งส าเนาหนงัสอืเด ินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ช ือ่พรอ้มย ืนยนัว่าตอ้งการเดินทาง

ทอ่งเท ีย่วทร ิปใด , วนัท ีใ่ด, ไปกบัใครบ้าง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอืเด ินทาง(Passport) มาให ้ทางบร ิษทัฯขอ

สงวนสทิธ ิ์ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเก ิดจากความผดิพลาดจากการสะกดช ือ่-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต ั๋ว

เคร ือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งม ีอายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกว่า 6 เดอืนขึน้ไป และเหลือหนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 

 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมช่ัน เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงิน ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงิน
มัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 ยกเลกิก่อนเดนิทางมากกว่า 30 วัน  ยินดคีนืเงนิค่ามัดจ า 

 ยกเลกิก่อนเดนิทาง 16 – 30 วัน  เก็บเงนิ 80 % จากยอดเต็ม 

 ยกเลกิก่อนเดนิทาง 1 – 15 วัน  สงวนสทิธิเ์ก็บเงนิค่าทัวร์ 100 % 

 

หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาค่าบรกิารขึน้ในกรณีท ีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 30 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บค่านา้มันและภาษีสนามบินทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้ก่อนวันเดนิทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน ือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหาย อันเน ือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เก ิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เม ือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอ ีกครั้งหนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรียบร ้อยแลว้ 

โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซ ึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธ ิของโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่  / ปลอดบุหรี่ได ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้น ีข้ ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได  ้   

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้ลีแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเด ินทาง มฉิะนัน้บริษัท

ฯไม่สามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้  

10. มัคคุเทศก ์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสี ิทธ ิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทั้งส ิ้นแทนผูจั้ด นอกจากม ีเอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของผูจั้ดก ากับเท่านัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่ รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น ื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผูเ้ด ินทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเม ือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน

เน ือ่งมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณอี ืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเด ินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของอ ียิปต์ หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการ

ท่องเที่ยวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานที่นอ้ยลง  โดยเป็นดุลยพินจิของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมม ือ

จากผูเ้ดนิทางในบางครั้งทีต่อ้งเร่งรีบ เพือ่ใหไ้ดท่้องเทีย่วตามโปรแกรม 

13. บริการน ้าด ืม่ท่านวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที2่ ของการเดนิทาง ถงึวันที3่ ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด  
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14. การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้ริการ วันละ10ช่ัวโมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิ่มเวลาได ้โดยมัคคุเทศก ์

และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้น ี้ข ึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั ้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นเวลาท่องเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


