
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์ TURKEY EGYPT 5D 26-30SEP-MS-W25 

 
 

★ ทวัรส์ดุคุม้แหง่ปี..จา่ยคร ัง้เดยีว เท ีย่ว 2 ประเทศ...ตุรก ี

...อยีปิต ์★ 

ตุรก ี►ลอ่งเรอืชมชอ่งแคบบอสฟอรสั ช่องแคบทีเ่ชือ่มทะเลด า
กบัทะเลมารม์า 

อยีปิต ์► ชมมหาปีรามดิแห่งกซ่ีา 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก

ยุคโบรา 

วนัเดนิทาง  ราคาผู้ใหญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ละ 

26 - 30 กนัยายน 2560 28,882 5,000 30 
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..เดนิทางโดยสายการบนิอยีิปตแ์อร ์ (MS) สายการบนิประจ าชาติ

อยีปิต.์.  
 
** ปล. ไม่มรีาคาเด็ก เน ือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้ม่รวมค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

 

ยื่นวีซา่อยีิปต ์2,000 บาท : หนา้พาสปอรต์ชดัๆ เพยีงอย่างเดยีว 
 

 

วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

22.00 น.  คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิช ัน้ 4  เคานเ์ตอร ์Q14 - Q20 สายการบนิอยีปิต ์

แอร ์(MS) โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก เรือ่งสัมภาระของท่าน

พรอ้มเช็คชือ่ตดิแท็คทีก่ระเป๋าเดนิทาง 

 

วนัทีส่อง สนามบินไคโร – สนามบนิอิสตนับูล(ตุรกี) – ล่องเร ือชมชอ่งแคบบอสฟอรสั 

(Bosphorus Cruise)  – ผา่นชมเซ็นต์โซเฟีย (St.Sophia) – โรงงานพรม – 

โรงงานอญัมณี – ตลาดแกรนด ์บาซาร ์(Grand Bazaar)  

00.55 น.  ออกเดนิทางสู่ กรุงอิสตนับูล ประเทศตุรก ีโดยสายการบนิอียปิตแ์อร ์เทีย่วบนิที ่

MS 961  

05.05 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิกรุงไคโร จากน ัน้รอต่อเครือ่งเพือ่ เดินทางสู่ กรุงอิส

ตนับูล 
09.45 น.      ออกเดนิทางสู่ กรุงอิสตนับูล โดยสายการบนิ อียปิต ์แอร ์เท ีย่วบนิที ่   MS 

737                           

13.00 น. ถงึ สนามบนิอิสตนับูล อาตาตูรก์ อินเตอรเ์นช ัน่แนล ประเทศตุรก ีน าท่านผ่านพิธกีาร

ตรวจเอกสารคนเขา้เมอืงและศุลกากร เมืองอิสตนับูล (Istanbul) เมือ่งส าคัญอันดับ 

1 ของประเทศ เดมิชื่อ คอนสแตนตโินเปิล เป็นเมืองที่มปีระชากรมากทีสุ่ดในประเทศ

ตุรกี ตั ้งอยู่บรเิวณช่องแคบบอสฟอรสั (Bosphorus) ซึ่งท าใหอ้ ิสตันบูลเป็นเมือง

ส าคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ทีตั่ ้งอยู่ใน 2 ทวปีคือ ทวปียุโรป (ฝ่ัง Thrace ของบอส

ฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝ่ังอนาโตเลยี) ซึ่งใน

อดีต อสิตันบูลเป็นเมืองส าคัญของชนเผ่าจ านวน

มากในบรเิวณนั้น จงึส่งผลใหอ้ ิสตันบูลมีชือ่เรียก

แตกต่างกันออกไป (เวลาทอ้งถ ิน่ชา้กว่าประเทศ

ไทย 4 ชม.) 

 น าท่านไป ล่องเร ือชมช่องแคบบอสฟอร ัส 

(Bosphorus Cruise) (ใชเ้วลาล่องเรือประมาณ 

1 ช่ัวโมง) ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชือ่มทะเลด า(The 

Black Sea)  กับทะเลมาร์มา (Sea of Marmara) 

มคีวามยาวประมาณ32 กม. ความกวา้งตัง้แต่ 500 
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เมตรจนถึง 3 กโิลเมตร ซึ่งถอืว่าท ี่สุดขอบยุโรปและเอเชียมาพบกันทีน่ ี ่นอกจากความ

สวยงามแลว้ ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตรท์ ี่ส าคัญยิ่งในการป้องกันประเทศ

ตุรกอี ีกดว้ย ขณะล่องเรอืท่านจะไดเ้พลิดเพลินกับการชมทวิทัศนท์ ีส่วยงามทัง้สองขา้ง

ทาง ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาหเ์ช่หรอืบา้นเรอืนสไตลยุ์โรปของบรรดาเศรษฐตุีรกี

และมป้ีอมปืนตัง้เรยีงรายอยู่ตาม         

 น าท่านผ่านชม เซ็นตโ์ซเฟีย (St.Sophia) ถอืว่าเป็นเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลก

ยุคกลาง และเป็นโบสถท์ ีย่ิ่งใหญ่ทีสุ่ดของชาวครสิต ์เพื่อแสดงถงึความอัจฉรยิะ และพลา

นุภาพอันเกรยีงไกรของอาณาจักรโรมัน ถูกสรา้งขึน้โดยจักรพรรดคิอนสแตนตนิ ซึง่เคยถกู

ไฟไหม ้และสรา้งขึน้ใหม่ในปี ค.ศ.415 ถูกเผาท าลาย และสรา้งขึ้นใหม่ในปีค.ศ.537 

โดยจักรพรรดิจัสตเินยีน จวบจนวาระสุดทา้ยของกรุงคอนสแตนติโนเปิล ต่อมาไดถู้ก

สถาปนาเป็นสุเหร่าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกของอสิลามชือ่ อายา ซอฟยา 

 จากนัน้น าท่านไปยัง “โรงงานพรม” ตุรกเีป็นประเทศทีม่ชีือ่เสยีงในดา้นการทอพรม พรม

ชัน้ดส่ีวนใหญ่จะผลติในประเทศตุรก ีและมชีือ่เสยีงโด่งดังไปทั่วโลก ทว่าจะกล่าวถงึพรม

ก็ตอ้งนกึถงึพรมตุรก ีท ีม่มีากมายหลากหลายชนดิไม่ว่าจะเป็นพรมทีท่อจากขนสัตว ์พรมที่

ทอจากฝ้าย และพรมทีท่อจากไหม ซึง่มลีวดลายต่างๆมากมายหลากหลายรูปแบบ และ

หลากหลายอารมณ์ และแน่นอนการทอพรมของตุรกจีะตอ้งมจุีดเด่นและแตกต่างจากทีอ่ ืน่ 

น าท่านเขา้ชมวธิกีารทอพรมและพิสูจนค์วามนุ่มของพรมชัน้ดที ีสุ่ดในโลก ณ สถานทีแ่ห่ง

นี ้    น าท่านชม “โรงงานอญัมณี” ทีม่ชีือ่เสยีงของประเทศตุรก ีเช่น ทอรค์อยล ์อาเมทสิ 

มาลาไกซ ์เพชรและพลอยของประเทศตุรก ีและจากประเทศอืน่ๆมากมาย ซึง่ถูกออกแบบ 

และมหีลากหลายดไีซนซ์ึง่มคีวามงดงามและโดดเด่นอย่างมากมายรอใหท้่านไดเ้ลอืกหา

จับจ่ายเป็นเจา้ของ 

 น าท่านไปยังย่านการคา้ชือ่ดัง แกรนด ์บาซาร ์(Grand Bazaar) ซึง่เป็นตลาดเก่าแก่ท ี่

สรา้งในสมัยกลางปี ค.ศ.15 มรีา้นคา้มากมายถงึ 4,000 รา้น ซึง่เป็นตลาดคา้พรมและ

เครือ่งเงนิทองทีใ่หญ่ทีสุ่ดของตุรกช่ีองแคบเหล่านีใ้หไ้ดช้มอกีดว้ย     

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

  น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั Hybrid HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม พพิธิภณัฑพ์ระราชวงัท็อปกาปิ (Topkapi Palace) – สุเหรา่สีน า้เงนิ (Blue 

Mosque) – อ่างเก็บน า้ใตด้นิเยเรบาตนั (Yerebatan Saray or The 

Underground Cistern) – ชอ้ปป้ิงตลาดอียปิต ์(Spice Market) – น ัง่เครือ่งสู่

กรุงไคโร (อียปิต)์ 
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เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม 

 น าท่านเขา้ชม พิพธิภณัฑพ์ระราชวงัท็อปกาปิ 

(Topkapi Palace) ซึ่งในอดตีเคยเป็นที่ประทับ

ของสุลต่านแห่งราชวงศอ์อตโตมันหลายองค ์พรอ้ม

ทัง้เขา้ชมฮาเร็มเขตหวงหา้ม ซึ่งในอดตีกาลใชเ้ป็น

ทีพั่กของนางสนม ในปัจจุบันพระราชวังท็อปกาปิ 

กลายเป็นพิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติท ี่ใชเ้ก็บมหา

สมบัติอันล ้าค่า  อาทิ เพชร 96 กะรัต กริชทอง

ประดับมรกต เครือ่งลายครามจากจนี หยก มรกต 

ทับทมิ และเครือ่งทรงของสุลต่านทีไ่ดป้กครองในอาณาจักรแห่งนีฯ้ลฯ 

 น าท่านชม สุเหรา่สีน า้เงนิ (Blue Mosque) หรอืสุเหรา่สุลตา่นอาหเ์ม็ต สถานทีแ่ห่ง

นีถู้กสรา้งขึน้บนพื้นท ีซ่ึ่งครัง้หนึง่เคยเป็นวังทีป่ระทับของจักรพรรดไิบแซนไทน ์ถูกสรา้ง

โดยสุลต่านอาหเ์มตที ่1 ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 7 ปี เริม่ในปี ค.ศ.1609-1616 เพื่อใหเ้ป็น

มัสยิดทีม่ ีความงดงามและยิ่งใหญ่กว่าโบสถเ์ซน้ตโ์ซเฟีย มัสยิดแห่งนีม้รูีปทรงเกอืบเป็น

รูปสีเ่หลี่ยม กวา้ง 51 ม.และยาว 53 ม.หลังคารูปโดมสูง 43 ม. ภายในถูกตบแต่งดว้ย

กระเบือ้งสีฟ้าจากเมืองอซินคิที่มคุีณค่าทางศลิปะเป็น

จ านวนมาก มเีสาหอคอยมนิาเรทเ์ป็นยอดแหลมถงึ 6 

ตน้ 

 น า ท่ า น เ ข ้า ช ม   อ่ างเ ก็บน ้า ใต้ดินเย เรบา

ต ัน  (Yerebatan Saray or The Underground 

Cistern) ซึง่อยู่ใกลก้ับโบสถ์แซนตาโซเฟีย เป็น

อุโมงค์เก็บน ้าท ี่ม ีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตันบูล 

สามารถเก็บน ้าไดม้ากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร 

สรา้งขึ้นตั ้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 กวา้ง 70 เมตร 

ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค ์มีเสากรกีตน้สูงใหญ่ค ้าเรียงรายเป็นแถวถึง 

336 ตน้ และมีเสาตน้ที่เด่นมากคอื เสาเมดูซ่า อิสระใหท้่านถ่ายรูปและชมความงาม

ใตด้นิของอุโมงคเ์ก็บน ้าขนาดใหญ่ไดต้ามอัธยาศัย จนถงึเวลาอันสมควร 

กลางวนั   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 จากนัน้น าท่านไปเลอืกซือ้สนิคา้ท ี ่ตลาดอียปิต ์หรอืสไปซ์ มารเ์ก็ต (Spice Market) 

เป็นตลาดทีถู่กสรา้งขึน้ตัง้แต่ในศตวรรษที ่17 ซึง่ทอดยาวไปตามสุเหร่าเยน ีท ีอ่ยู่ใกลก้ับ

สะพานกาลาตา้ เป็นแหล่งขายของส่ง มีทัง้ของกิน ของเล่น และเสือ้ผา้ และยังมี

เครือ่งเทศ ผลไมแ้หง้ ถั่วต่างๆ น ้ามันมะกอก ฯ อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงตามอัธยาศัย จนถงึ

เวลานัดหมาย น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิอสิตันบูล 

18.35 น. คณะออกเดนิทางสู่ กรุงไคโร ประเทศอียปิต ์โดยสายการบนิอียปิตแ์อร  ์เท ีย่วบนิที่ 

MS 736 
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19.45 น. เดนิทางถงึกรุงไคโร ประเทศอยีิปต ์หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมือง น าท่านเดินทางสู่

ภัตตาคาร 

ค ่า    รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร    

  น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั Aracan Pyramids hotelหรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่ี่ มหาปีรามดิแหง่กซี่า (Giza) – สฟิงซ์ (Great Sphinx) – ปิรามดิข ัน้บนัได 

(Step Pyramid) – ชมการสาธติวธิที ากระดาษปาปิรสุ – รา้นน า้หอม – โชวร์ะบ า

หนา้ทอ้ง 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารโรงแรม 

  ไฮไลท์  น าท่านชม มหาปีรามิดแห่งกีซ่ า 

(Giza) สถานที่ท ี่โ ด่ง ดังที่สุดใ นอียิ ปต์  1 ใน 7 สิ่ ง

มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ ซึง่เป็นแห่งเดยีวในโลกที่

ยังหลงเหลอือยู่ และคงสภาพอยู่อย่างเกอืบสมบูรณ์ เป็นที่

องคฟ์าโรห์แห่งอียิปตโ์บราณสรา้งขึน้เพื่อฝังพระศพของ

พระองคเ์อง ซึง่ นับว่าเป็นสิง่ก่อสรา้งทีย่ิ่งใหญ่ และเก่าแก่

ท ีสุ่ดของโลก โดยใชก้อ้นหินซึง่ หนักกอ้นละสองตันครึ่ง

มากกว่า 2.3 ลา้นกอ้น โดยมปิีรามดิทีโ่ดดเด่นสะดุดตาทีสุ่ดในนั้น

คอื มหาปิรามดิแหง่คูฟู หรอืปิรามดิคอีอพส์ สรา้งดว้ยหนิแกรนิต 

2.3 ลา้นกอ้น แต่ละกอ้นน ้าหนักกว่า 2 ตันครึง่ รวมแลว้ประมาณ 

60 ตัน ภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา 

หอ้งโถงพระราชนิ ีใกล ้ๆ กันมี ปิรามดิเคเฟรน (Chefren) สรา้ง

โดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต ่ากว่าปิรา

มดิ 10 เมตร สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ่ จงึท าใหดู้สง่ากว่าปิรามิด 2 องค์ ก ินเนื้อท ี่

ประมาณ 1.6 ลา้นลูกบาศกเ์มตร มีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ท าลาย

เสยีหายมาก และสุดทา้ยปิรามดิมเิซรนุิส (Mycerinus)สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 

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

108 เมตร  

** OPTION ::: เปิดประสบการณ์ขีอู่ฐ เพื่อเพลิดเพลินกบัวิวทวิทศัน์ของทะเลทราย กรุณา

สอบถามหวัหนา้ทวัร ์ราคาประมาณ 10 USD หรอืประมาณ 350 บาท  

 น าท่านชม สฟิงซ์ (Great Sphinx) สฟิงซเ์ปรยีบเสมอืนเป็นตัวแทนของเทพผูพ้ิทักษ์ 

ซึง่แกะสลักจากเนนิหนิธรรมชาติ สฟิงซเ์ป็นการผสมกันระหว่างมนุษย์กับสงิโต ส่วนหัวที่

เหมอืนมนุษย์นัน้ ในอดตีสฟิงซ์มเีคราทีค่าง ตรงหนา้ผากมงูีแผ่แม่เบีย้และมเีครือ่งประดับ 

รัดเกลา้แบบกษัตรยิ์ หรือเป็นสัตวท์ ีม่ ีชาญฉลาดและมพีลังเพื่อปกป้องพระศพและทรัพย์

สมบัตภิายในพีรามดิ แต่ปัจจุบันนีส้ฟิงซห์นวดเคราหายไปเนือ่งจากกองทัพปืนใหญ่มัมลุก

ใชพ้ื้นท ีบ่รเิวณนัน้ฝึกยิงจงึท าใหเ้ครานัน้เสยีหายไป อสิระเดนิเท ีย่วตามอัธยาศัย น าท่าน

ชม Valley Temple ซึง่เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้ประกอบพิธพีระศพของฟาโรห ์และเชือ่ว่าการ
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ท ามัมมี่เป็นหนึ่งในพิธกีรรมนั้น  ชม ปิรามิดข ัน้บนัได (Step Pyramid) องฟาโรห์

โซเซอร์ (Djoser or Zoser) ซึ่งเป็นปิรามดิแห่งแรกเป็นตน้แบบ ของปิรามามิดทรง

สามเหลีย่ม [True Pyramid] ดังเช่นมหาปิรามดิแห่งกซ่ีาทีโ่ด่งดัง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ชมการสาธติวธิที ากระดาษปาปิรุส กระดาษชนดิแรกของโลกใชบั้นทกึขอ้ความสรรเสริญ

เทพ เจา้และเหตุการณ์ในสมัยโบราณ และ โรงงานน ้าหอม สบืทอดมาแต่สมัยพระนางคลี

โอพัตรา น าท่านต่อไปยัง รา้นน า้หอม ซึง่น ้าหอมเหล่านีว่้ากันว่าท ามาจากสูตรดั้งเดิม 

แบบทีพ่ระนางคลโีอพัตราเคย ใช ้และหัวน ้าหอมเหล่านี ้ไดก้ลายเป็นสนิคา้ส่งออกไปยัง

ประเทศฝร่ังเศสเพื่อท าเป็นน ้าหอมและโลช่ัน  

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  พรอ้มชมโชวร์ะบ าหน้า

ทอ้งจากสาวสวยอียปิต ์(Belly Dance) 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางเข้าสู่สนามบินเพื่อเตรยีมตวั

เดนิทางกลบั 

22.45 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่MS 960   
  

วนัทีห่า้  สนามบนิสุวรรณภูม ิ

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

 

 

* ทา่นใดมไีฟล์ทบนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์* 

** ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง** 

บรษิทัขอสงวนสทิธ ิ์  :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน ื่องจากสภาวะ

อากาศ, การเม ือง, สายการบนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืงของแต่ละประเทศ หร ือกรณีอืน่ๆ โดยม ิ

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ร ิหารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้น ีข้ ึ้นอยู่

กบัสภาพการจราจรและการตรวจคนเข้าเม ืองในวนัเดินทางน ัน้ๆเป็นหลกั จึงขอสงวนสิทธ ิ์ในการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเท ีย่วตามสถานท ีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  

 

หมายเหตุ :  สาวประเภทสอง, หญงิขา้มเพศ โปรดแจง้ในวนัจองทวัร ์ 

                       ชาวตา่งชาต ิ= เรยีกเก็บเพิม่เตมิ 5,000 บาท/ทา่น (ไมร่วมวซี่าตา่งชาต ิลูกคา้

เ ป็ น  

                                                ผูด้ าเนนิการยืน่วซี่าเอง บรษิทัทวัรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

 

 

อตัราค่าบรกิารรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับตามรายการทีร่ะบุ รวมถงึค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีน ้ามัน  

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ  
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 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุ หรือเทยีบเท่า (พัก 2 ท่าน/หอ้ง)  

 ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตัวของผูเ้ด ินทาง อาทิ ค่าท าหนังสอืเด ินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าม ิน ิ

บาร์ในหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเน ียมในกรณทีี่กระเป๋าสัมภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนินัน้ๆก าหนดหรือสัมภาระใหญ่เกนิขนาด

มาตรฐาน 

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน

ไปแลว้ 

× ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถ ิน่ และหวัหนา้ทัวร์อ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทิปไกด ์และคนขบัรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, คา่ทปิมคัคุเทศก์
แล้วแตค่วามพงึพอใจของทา่น 

× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3 % 

× คา่วีซา่ 2,000 บาท ส าหรบัคนไทยเท่าน ัน้ (ตา่งชาตโิปรดแจ้ง 
ไมร่วมคา่วีซา่กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ  
เอกสารยื่นวีซา่อยีิปต ์หนา้พาสปอรต์ และรูปถา่ย(สแกน)หนา้
ตรง  2 นิว้ (พืน้หลงัขาวหรอืฟ้า)  
 

 

เด ินทางขึน้ต ่า 30 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยินดทีี่จะ

ช าระค่าบริการ เพิ่มเพือ่ใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีทีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท่้าน

ต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลื่อนการเดนิทางไปในวันอ ืน่ต่อไป โดยทางบริษัทฯ

จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้  

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าท่านละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน  กรณลูีกคา้ท าการจองก่อนวัน

เดนิทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าทัวร์เต็มจ านวน  

 ส่วนทีเ่หลอื ช าระก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน 

 หากไม่ช าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหลู้กคา้ท่านอ ื่นทีร่ออยู่ 

 หากช าระไม่ครบตามจ านวน บริษัทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิโดยไม่มเีงือ่นไข 

 เม ือ่ท่านช าระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถ ือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลงต่างๆทีไ่ด ้

ระบุไวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแต่ละส่วนแลว้ โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พรอ้มระบุช ือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์

………. 

 ส่งรายช ือ่ส ารองท ีน่ ัง่ ผูเ้ด ินทางตอ้งส่งส าเนาหนงัสอืเด ินทาง (Passport) โดยเซน็ตช์ ือ่พรอ้มย ืนยนั

ว่าต้องการเดนิทางท่องเท ีย่วทร ิปใด , วนัท ีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไม่ส่งส าเนาหนงัสอื

เดินทาง(Passport) มาให้ ทางบร ิษทัฯขอสงวนสทิธ ิ์ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนั เก ิดจากความ

ผดิพลาดจากการสะกดช ือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เคร ื่องบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งม ีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า  6 เด ือนขึ้น ไป  และเหลือ

หนา้กระดาษอย่างต ่า 2 หนา้หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม 
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เง่ือนไขยกเลิกการจอง : 

เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบินโปรโมชัน่ เม่ือจองทัวรช์  าระเงินค่าจองค่าทัวรแ์ล้ว ไม่สามารถยกเลิก 

เล่ือน ขอคืนเงิน ไดทุ้กกรณี  และกรณีท่ีกองตรวจคนเข ้าเมืองทั้ งกรุงเทพฯ  และในต่างประเทศ 

ปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศท่ีระบุไว ้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่

คืนค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้ง ส้ิน   รวมถึง เม่ือท่านออกเดินทางไปก ับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้

บริการรายการใดรายการหน่ึง  หรือไม่เดินทาง พรอ้มคณะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้อง

ค่าบริการและเงินมดัจ  าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

 

หมายเหตุ :  

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกัน

ระหว่างท่านลูกคา้และบริษัท 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้ นในกรณีท่ีมีผู ้ร่วม

คณะไม่ถึง 30 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อน

วนัเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเน่ืองจากสาเหตุ

ต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน ,การยกเลิกบิน, 

การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ , การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆ ทั้ ง ส้ิน  หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความ

ประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตัิเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ  าหรือค่าทัวรท์ั้ งหมดกบัทางบริษัทฯ  แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน

ไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข ้อเสนอท่ีตอ้งได้รบัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจาก ได้ส ารอง

โรงแรมท่ีพักในต่ างประเทศเรียบร้อยแล้ว  โดยโรงแรมจ ัดในระดับใกล้เคี ยงก ัน ซ่ึ งอาจจ ะ

ปรบัเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
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8. การจดัการเร่ืองหอ้งพกั เป็นสิทธิของโรงแรมในการจดัหอ้งใหก้ ับกรุ๊ปท่ีเขา้พกั  โดยมีหอ้งพัก

ส าหรบัผูสู้บบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได ้ โดยอาจจะขอเปล่ียนหอ้งได้ตามความประสงคข์องผูท่ี้พ ัก ทั้ง น้ี

ขึ้ นอยู่กบัความพรอ้มใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกนัได้   

9. กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจง้บริษัทฯ อย่าง

น้อย 7 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล่้วงหน้าได ้  

10. มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิในการใหค้  าสัญญาใด ๆ ทั้ งส้ินแทนผูจ้ ัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจของผูจ้ดัก  ากบัเท่านั้น 

11. ผูจ้ ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายก ับ

ตวัแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะ

เป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเท่ียว อนัเน่ืองมาจากการ

กระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การ

ถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

12. สภาพการจลาจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวันหยุดเทศกาลของอียิปต ์หรือ วนัเสาร์อาทิตย ์รถ

อาจจะติด อาจท าใหเ้วลาในการท่องเท่ียวและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานท่ีน้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของ

มคัคุเทศก ์และคนขยัรถในการบริหารเวลา ซ่ึงอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้ง ท่ี

ตอ้งเร่งรีบ เพื่อใหไ้ดท่้องเท่ียวตามโปรแกรม 

13. บริการน ้าดื่มท่านวนัละ1ขวด ต่อคนต่อวนัเร่ิมในวันท่ี2 ของการเดินทาง ถึงวนัท่ี3 ของการ

เดินทาง รวมจ  านวน 2 ขวด 

14. การบริการของรถบสัน าเท่ียว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้ริการวนัละ10ชัว่โมง ใน

วนันั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้ง น้ี

ขึ้ นอยู่กบัสภาพการจราจรในวนัเดินทางนั้ นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนเวลา

ท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 

 

 


