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เท่ียวเหนือจรดใต ้เท่ียวครบสดุค ุม้ ท่ีพกัหรนูอนเรอื 5ดาว 

ไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทาง บินตรงส ูอี่ยีปต ์มีบินภายในประเทศ  

*** จดุท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ*** 

อาบซิูมเบล - มหาวิหารรามเสสที่ 2 – เขือ่นอสัวาน -วิหารฟิเลย ์เมืองคอมออมโบ 

หบุผากษตัริย ์– วิหารพระนางฮตัเซปซตุ – วิหารคานคั – วิหารลคัซอร ์

ปิระมิดกิซ่า – พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติอียิปต ์– ลอ่งแมน่ า้ไนล ์– ตลาด-ขา่นฯ 
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ก ำหนดกำรเดนิทำงปี 2017:    

วนัที ่1 /                                   กรุงเทพฯ     

21.00 น.     พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร์ Q10-12  
   สายการบิน อียปิตแ์อร์ เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ใหก้ารตอ้นรับท าการเช็คอิน กรุณาสังเกตุป้าย PLEASRE EGYPT 
 

วนัที ่2/                                                   ไคโร- อสัวำน  - L D 

00.50 น.      ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  MS961 BKK CAI   00.50-06.20 พกัผอ่นอิสระบนเคร่ืองทีวส่ีวนตวั 
  เวลาบิน 9 ชัว่โมง และเวลาในประเทศอียปิตจ์ะชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม.  
06.20 น.    ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียปิต ์ 
08.00 น.      น าท่านเดินทางสู่เมืองอสัวานโดยเท่ียวบินท่ี   MS391 CAI ASW   08.00-09.25 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ ประจ าประเทศอียปิต ์จะคอยตอ้นรับ จากนั้นน าท่านออกเดินทาง  
09.25 น. ถึงเมืองอสัวาน น าท่านออกจากสนามบินเพื่อเดินทาชม เข่ือนอัสวำน หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า ไฮด์แดม 

(High Dam) ท่ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน ้ าหล่อเล้ียงไร่นาตลอดปี อีกทั้งยงัใช้พลงัน ้ าเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าเพียงพอกบัความตอ้งการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกนัน ้าจากแม่น ้ าไนล์ไหลท่วมเวลา
ถึงฤดูน ้ าหลาก เข่ือนน้ีมีความยาว 36,000 เมตร เป็นท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถมองเห็นทะเลสาบท่ีเกิดจาก
การสร้างเข่ือนกั้นแม่น ้าไนล ์คือ ทะเลสำบนัสเซอร์ มีความลึกถึง 80 เมตร และกวา้งถึง 10 กิโลเมตร  

เท่ียง   รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตรำคำรท้องถิ่น 
บ่าย       น าท่านเดินทางสู่ท่ีพกัอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
เยน็  น าท่านออกเดินทางไปลงเรือเพ่ือเดินทำงสู่หมู่บ้ำนนูเบียน ชมความสวยงาม 2 ขา้งทางของ   แม่น ้าไนล ์ 
ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารในโรงแรม  
  พกัคา้งคืน ณ เมืองอสัวาน โรงแรม 5 ดำว  
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วนัที ่3/  อสัวำน – อำบูซิมเบล -วหิำร รำมเสสที ่2-เข่ือนอสัวำน-วหิำรฟิเลย์  (เรือแม่น ำ้ไนล์)   B L D 

เชา้  รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม  - เช็คเอ้ำท์ออกจำกโรงแรม 
 น าท่านเดินทางโดยรถยนต์สู่เมืองอาบูซิมเบล เพื่อชมสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคือ มหำวิหำร รำมเสสที่ 2 (Great 

Temple of Ramses 2) ซ่ึงถือว่าเป็นวิหารท่ีส าคญัแห่งหน่ึง ด้านหน้าวิหารจะมีรูปสลักซ่ึงมีพระพักตร์ของ
ฟาโรห์รามเสสท่ี 2 ตั้งอยู ่4 องค์ตรงทางเขา้ สร้างข้ึนเพื่อถวายเป็นท่ีบูชาแด่เทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากาติ 
(Horakhati) และสร้างวิหารใกลเ้คียงกนัสร้างเป็นเกียรติแก่ราชินีเนเฟอร์ตารี (Nefertari) เดิมทีวิหารแห่งน้ีไดจ้ม
อยูใ่ตน้ ้ าจากการสร้างเข่ือนอสัวาน ทางยูเนสโกไดช่้วยกูว้หิารน้ีตามแบบเดิมทุกตารางน้ิวคงสภาพไวเ้หมือนเดิม 
เมืองไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่อสัวาน 

บ่าย        น าท่านเขา้สู่เรือส าราญล่องท่ีพร้อมดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวก พบการตอ้นรับอยา่งอบอุ่นจากเจา้หนา้ท่ีบนเรือ 
  รับประทำนอำหำรกลำงวนัภตัราคารในเรือ บุฟเฟย ์

น าท่านไปยงั วิหำรฟิเลย์ (Philae) โดยเรือวิหารน้ีสร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพีไอซิส (Isis) ระหว่างทางแวะชม
แหล่งหินแร่แกรนิตท่ีเก่าแก่และเสาหินโอเบลิก (The Unfinished Obelisk) ท่ียงัสร้างไม่เสร็จ หากสร้าง
เสร็จเม่ือยกข้ึนตั้งจะเป็นเสาโอเบลิกท่ีสูงท่ีสุดในอียปิต ์ 

ค ่า  รับประทำนอำหำรค ่ำ ภตัราคารในเรือ บุฟเฟย ์
  พกัคา้งคืนบนเรือ ระดับ 5 ดำว  

 เรือล่องต่อไปยงั เมืองคอมออมโบ (Kom Ombo) เมืองเล็กๆท่ีอยูร่ะหวา่งเมืองอสัวาน เป็นเมืองเล็กๆ ดูโบราณ 
กวา่ไคโรหรืออสัวานอยา่งเห็นไดช้ดั ตวับา้นเรือนส่วนใหญ่สูงเพียงหน่ึงหรือสองชั้น ฉาบปูนและทาสีต่างๆ 
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*หมำยเหตุ   ปกติเรือจะออกจำกท่ำประมำณ 2- 3 ทุ่ม ในกรณทีีเ่รือออกจำกท่ำช้ำกว่ำ 3 ทุ่ม อำจจะท ำให้โปรแกรมในวนัถัดไป 
เปลีย่นแปลงได้ ดังน้ันควรเช็คอกีคร้ังกบัไกด์ หรือลูกเรือ 

วนัที ่4/  อสัวำน-วหิำรคอมออมโบ – วหิำรเอด็ฟู-ประตูน ำ้อสีน่ำล๊อค-เมืองลุคซอร์  B L D 

เชา้   รับประทำนอำหำรเช้ำในเรือ 
จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปชม วิหำรคอมออมโบ เป็นวหิารท่ีสร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพเจา้สององคคื์อ เทพโซเบค 
มีเศียรเป็นจระเข ้ชาวบา้นสร้างวหิารน้ีข้ึนมาเน่ืองจากในสมยัก่อนโคงน ้ าตรงท่ีตั้งวิหารแห่งน้ีจะเป็นจุดท่ีจระเข้
ชอบมานอนเกยอยูข่า้งตล่ิง ดว้ยความเกรงกลวัจระเข ้ชาวบา้นจึงสร้างวิหารคอมออมโบข้ึนมา โดยมีนยัวา่ เม่ือ
เราบูชาคารวะต่อเทพแห่งจระเขโ้ซเบคแลว้ เทพโซเบคจะปกป้องคุม้ภยัไม่ใหถู้กจระเขท้  าร้ายได ้วิหารแห่งน้ีอยู่
ดา้นขวามือ ส่วนวหิารทางดา้นซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยีย่ว เทพเจา้แห่งการต่อสู้และความกลา้
หาญ   ถดัไปจากทางซ้ายมือ จะเห็นบ่อน ้ าท่ีมีปากบ่อเป็นรูปกุญแจโบราณหรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ Key of life 
สร้างข้ึนมาดว้ยภูมิปัญญาของคนโบราณเอาไวใ้ชว้ดัความสูงของแม่น ้าไนลเ์พื่อเก็บภาษีประจ าปี จากนั้นน า 
ท่านกลบัสู่เรือเพื่อล่องเรือต่อไปยงั เมืองเอ็ดฟู (Edfu) **การเท่ียวท่ีเมืองเอ็ดฟูขึ้นอยู่กับสะดวกของแต่ละ
ช่วงเวลา และขึน้อยู่กับทางเรือส าราญ** 

  รับประทำนอำหำรกลำงวนัในเรือ บุฟเฟย์ 
บ่าย อิสระกบัทิวทศัน์ธรรมชาติ พร้อมจิบชายามบ่าย ในเรือ 
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 น าท่านไปชม วิหำรเอ็ดฟู (เม่ือเรือมาถึงวิหารคณะตอ้งนั่งรถมา้สู่วิหารประมาณ 10 นาที รถมา้ 1 คน นั่งได้
ประมาณ 4 ท่าน) วิหารสร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพเจา้ฮอรัส ซ่ึงสร้างดว้ยหินสีด า ในสมยัพระนางคลีโอพตัรา เม่ือ
ประมาณ เกือบ 2,000 ปีมาแลว้ น าท่านผา่นชม ประตูน ำ้อีสน่ำล๊อค (Esna Lock) การเปิดประตูน ้ าจากระดบัน ้าท่ีสูง
กว่าจนถึงการน าเรือลงสู่ระดบัน ้ าท่ีต ่ากว่า จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เรือ เพื่อแล่นยงัเมืองลุคซอร์ อยู่ทางตอน
ใตข้องเมืองไคโร กวา่ 650 กิโลเมตรตั้งอยูท่ ั้งสองฝ่ังของแม่น ้าไนล ์มีแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์  

ค ่า  รับประทำนอำหำรเยน็ในเรือ พร้อมชมโชว์ 
   พกัคา้งคืนบนเรือ ระดับ 5 ดำว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่5/               ลุคซอร์-ฝ่ังตะวนัตกของแม่น ำ้ไนล์  -ฝ่ังตะวนัออกของแม่น ำ้ไนล์    B L D 

04.30 น. เชา้น้ีพบประสบการณ์ใหม่ ข้ึนบอลลูนลอยฟ้า ซ้ือเพิ่มท่านละประมาณ 120 $ กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์  
เชา้   รับประทำนอำหำรเช้ำในเรือ                                                                                                           
 ออกเดินทางโดยรถยนต์เพื่อเท่ียวชมเมืองลุคซอร์ ชม เขตเวสต์แบงค์ (West Bank) หรือเมืองทางฝ่ังตะวนัตก

ของแม่น ้ าไนล์  น าท่านเท่ียวชม อนุสำวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปสลกัหินทรายขนาดใหญ่ 2 
รูป มีความสูงถึง 20 เมตรซ่ึงสมยัก่อนเป็นวิหารท่ีใชฝั้งพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสท่ี 3 แต่เม่ือ 27 ปีก่อน
คริสตกาลเกิดแผน่ดินไหวรุนแรง ท าให้ตวัวิหารทั้งหลงัพงัลงมา เหลือเพียงรูปสลกั 2 รูปเท่า เท่านั้น ซ่ึงต่างมี
ต านานท่ีเล่าต่างกนัไป แต่บา้งก็วา่ไดย้นิเสียงออกมาจากรูปสลกัทั้งสองน้ี  จากนั้นน าท่านไปชม หุบผำกษัตริย์ 
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(Valley of The Kings)  ซ่ึงเป็นสถานท่ีฝังพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค ์แยกตามสุสานต่างๆในบริเวณหุบ
ผา ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณหนา้ผาธีบนั ท่ีบริเวณน้ีเป็นภูเขาหินทรายสีแดง ในแต่ละสุสานตอ้งใชก้ารขดุเจาะภูเขาเขา้
ไปท าเป็นช่องทางลบัภายใน จะท าทางเดินเป็นช่วงๆ และท าเป็นห้องส าหรับวางโลงศพ สมบติั ขา้วของ
เคร่ืองใชส่้วนตวัของฟาโรห์ ชมความอศัจรรยข์องภาพวาดตามผนงัจากสีธรรมชาติท่ีมีอายุเป็นพนัๆปีจากยุค
ฟาโรห์แต่ยงัคงความสวยงามไวจ้นถึงยุคปัจจุบนัน้ี น าท่านเขา้ชม3สุสานท่ีสวยท่ีสุดและสมบรูณ์ท่ีสุด จากนั้น
น าท่านชมวหิำรเดลบำฮำรี  (Deir El Bahari)  อนุสรณ์สถานท่ีประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮปัเซปซุท 
หรือท่ีรู้จกักนัในนามของ “ราชินีหนวด” ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เม่ือกวา่ 3,500 
ปีมาแลว้ การท่ีพระนางตอ้งปลอมพระองคเ์ป็นชายนั้น ก็คงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งท าใหผู้ท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบับญัชา
เช่ือฟัง เพราะการเป็นผูน้ าหญิงนั้นไม่น่าจะเป็นท่ียอมรับ 

กลางวนั      รับประทำนอำหำรกลำงวนับนเรือ บุฟเฟย์ 
บ่าย            ออกเดินทางโดยทางรถยนต ์เพื่อเท่ียวชม เขตตะวนัออก (East Bank) ของเมืองลุคซอร์ 

น าท่านชม มหำวิหำรคำร์นัค (The Temple of Karnak) เป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ตวัวหิารหลงัเดียวมีเน้ือท่ี
ถึง 60 เอเคอร์ ซ่ึงใหญ่พอท่ีจะน าโบสถข์นาดใหญ่ของยโุรปไปวางไดถึ้ง10 หลงั มหาวิหารแห่งน้ีเร่ิมก่อสร้าง
ในสมยัฟาโรห์ ทุตโมซิสท่ี 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เม่ือกว่า 3,600 ปี มาแล้ว หลงัจากนั้น  ฟาโรห์องค์
ต่างๆ ก็เร่ิมสร้างเพิ่มเติม ท าให้วิหารมีขนาดใหญ่ข้ึนอย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแลว้ ขอให้ทุก
ท่านลองจินตนาการดูวา่ชาวอียปิตโ์บราณใชว้ธีิใดในการขนยา้ยเสาและหิน  
หลงัจากนั้นน าท่านชม (The Temple of Luxor) ซ่ึงสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษตัริยแ์ห่งเทพเช่นกนั วหิารน้ี
ไดรั้บการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบดว้ยซุ้มประตูขนาดใหญ่และรูปสลกัหินแกรนิต
ขนาดมหึมา สลกัเป็นรูปฟาโรห์รามเซสท่ี 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาด
ใหญ่ ซ่ึงแกะสลกัดว้ยอกัษรอียปิตโ์บราณ (เฮโรกริฟฟิค)  

ค ่า     รับประทำนอำหำรเยน็พร้อมชมโชว์บนรือ บุฟเฟย ์

   พกัคา้งคืนบนเรือ ระดับ 5 ดำว  
**โปรแกรมบนเรืออาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามการเดินเรือ 
 
 

วนัที ่6/                          ไคโร– ปิระมิด – เมมฟิส -ซัคคำปิระมิดขั้นบันได  B L D  

06.00 น.       รับประทานอาหารเชา้– เช็คเอา้ทอ์อกจากเรือ 
 น าท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่เมืองไคโร 

       ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  MS352 LXR CAI   08.40-09.50  (1 ชัว่โมง) 
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09.25 น. ถึงสนามบินไคโร น าท่านเดินทางสู่ปิระมิด หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหัศจรรยข์องโลก  เช่น มหาปิระมิดคีออฟ 
(Cheops)  ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ซ่ึงมีหน้าท่ี
เฝ้าวหิารและสุสานของกษตัริย ์เป็นเคร่ืองแสดงถึงอ านาจ ล าตวัเป็นสิงโตหมอบเพศผู ้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
โลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลกัจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพกัตร์ของฟาโรห์
เคฟเฟร โดยท่ีบริเวณท่ีราบสูงกีซ่าน้ีมีเพียงตวัเดียวเท่านั้น  *** พเิศษ แถมข่ีอูฐชมววิโดยรอบฟรี!!!!***  

       กรุณาทิปคนจูงอูฐ 1$ มุดใตปิ้ระมิตประมาณ 20$ กรุณาติดต่อไกดห์รือหวัหนา้ทวัร์ 
เท่ียง            รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่า แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี ถูก

บนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์วา่มีความส าคญั ในการรวมอียปิตบ์นและอียปิตล่์างให้เป็นหน่ึงเดียว โดยฟาโรห์
นาเมอร์  ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์ท่ี 1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตวัฐานรากของสถานท่ีโบราณ และรูป
แกะสลกัจากหินท่ียงัหลงเหลืออยูใ่นระดบัพื้นดิน เขา้ชมพิพิธภณัฑ์กลางแจง้แห่งเมืองเมมฟิส อนัจดัแสดง
รูปแกะสลกัขนาดยกัษ์ ดว้ยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอสัวานของ ฟาโรห์รามเสสท่ี 2 ซ่ึงมีพระพกัตร์อนั
งดงาม ซ่ึงสลกัดว้ยช่างฝีมือชั้นเยีย่มไวใ้นอาคารโปร่ง ซ่ึงภายในยงัจดัแสดงช้ินส่วนวตัถุโบราณและรูปสลกั
จากวิหารส าคญัต่างๆในอียปิต ์ส่วนการจดัแสดงกลางแจง้ ชมสฟิงค ์และ ฟาโรห์รามเสสท่ี 2 โดยแต่ละองค์
จะสวมมงกุฎท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั จากนั้นเดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณท่ีใกลก้นัอีกเมืองคือ ซัคคำร่ำ  
(Sakkara) เพื่อชมปิระมิดขั้นบันได (Step pyramids) เป็นส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานท่ีฝังพระศพ
ของ กษตัริยซ์อเซอร์ และเป็นตน้แบบของปิรามิด  

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
                    พกัคา้งคืน ณ ไคโร โรงแรม 5 ดำว  
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วนัที ่7/               พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติอยีปิต์ –  ตลำดข่ำน เอล คำลลิี ่  B L D  

เชา้  รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม  - เช็คเอ้ำท์ออกจำกโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานท่ีเก็บสะสมโบราณวตัถุล ้ าค่า  จดัตั้ง

ข้ึนในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดีชาวฝร่ังเศส  ช่ือ Auguste Mariette  ทั้ งอาคารเก่าแก่และการตกแต่งภายใน
ไดรั้บการยกยอ่งวา่งดงามสมบูรณ์แห่งหน่ึงของเมืองน้ี ชมหนา้กากทองค าของฟาโรห์ตุตนัคาเมน  (Tutankhamun) 
และงานศิลปะท่ีมีค่าไม่ต ่ากวา่ 250,000 ช้ิน มีอายเุก่าแก่เกือบห้าพนัปีมาแลว้  ชมรูปป้ันดินท่ีแสดงถึงชีวติประจ าวนั
ของชาวอียิปต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ช้ินท่ีมีช่ือของโลก (อีกช้ินอยู่ท่ีเบอร์ลิน) ชมพระรูป
ของฟาโรห์อคันาแตน-ฟาโรห์นกัปฏิวติั ชมพระรูปของพระนางฮตัเชปสุต (ฟาโรห์สตรีองคเ์ดียวของอียปิต์) รถ
ศึก และเก้าอ้ีบลัลงัก์ทองค า นอกจากน้ีท่านยงัได้ชมสมบติัอนัล ้ าค่าอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น แหวน, สร้อยขอ้มือ, 
สร้อยคอ ฝีมือประณีต ลว้นมีอายุกวา่ 3,300 ปี  หากท่านตอ้งการเขา้ชมห้องมมัม่ีกษตัริย ์2ห้อง ชมมมัม่ีขององค์
ฟาโรห์รามเสสท่ี 2 และมมัม่ีของฟาโรห์องคอ่ื์นๆ (ตอ้งจ่ายค่าเขา้ชมประมาณ 700บาท/100ปอนดอี์ยปิต/์ท่าน ) 

เท่ียง            รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย ชม Citadel  ป้อมปรำกำรเก่ำแก่ สร้างเม่ือ ค.ศ. 1176 โดยสุลต่านซาลาอดัดิน เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกนัการ

รุกรานของศตัรู สมยัสงครามครูเสด  อยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของกรุงไคโรได้
ไกลถึงปิรามิดท่ีกีซ่า ชม สุเหร่ำแห่งโมฮัมหมัด อำลี (Mohammad Ali) สุเหร่าท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในกรุงไคโร 
สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตวัสุเหร่า และ 
ส่วนของสนาม  ตรงกลางเป็นรูปส่ีเหล่ียมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 21 เมตร มีโดมขนาด
เล็กรองรับอีก 4 มุม ตวัอาคารสร้างดว้ยหิน Albaster ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หนา้
สุเหร่ามีหอนาฬิกาท่ีพระเจา้หลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝร่ังเศสมอบให้รัฐบาลอียิปตเ์ป็นของขวญั แลกกบัเสาโอเบลิสก์
จากวหิารลกัซอร์ ท่ีปัจจุบนัตั้งอยูท่ี่ Place de la Concorde กรุงปารีส 
ช้อปป้ิงสินค้าพื้ นเมืองท่ี  ตลำดข่ำน เอล คำลิลี่  (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เคร่ืองเทศ  
เคร่ืองเงิน, ร้านทอง, เส้ือผา้ ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี ฟิชาวี คอฟฟ่ีเฮาส์ (หัวหน้าทวัร์น าทางไปได)้ อนัเป็น
ท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียว อยากไดสิ้นคา้ประเภทใด ของดีและถูก แจง้หวัหนา้ทวัร์ได ้จะไดพ้าไปถูกร้าน 

ค ่า        รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
19.30 น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินไคโรเพื่อเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
23.15 น.     บินตรงสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี MS960 CAI BKK 23.15-12.40+ (8 ชัว่โมง) 
 

วนัที ่8/10 ธ.ค                        ไคโร-กรุงเทพฯ      
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12.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 

 

ก ำหนดเดนิทำง (คณะ20ท่ำนขึน้ไป)   ระดบัที่พกั พกัคู่ (บำท/ท่ำน) พกัเดีย่วเพิม่ (บำท) 

5-12 ธนัวาคม 5 ดาว 65,900 8,000  
26 ธนัวาคม – 2 มกราคม 5 ดาว 69,900 8,000  
28 ธนัวาคม – 4 มกราคม 5 ดาว 69,900 8,000  

*หมำยเหตุ* ราคาแพค็เกจทวัร์น้ีไม่มีแจกกระเป๋าเดินทาง 
 
 
อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั และบินภายในประเทศ โดยสายการบินอียปิตแ์อร์ ชั้นประหยดั   
 ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ  และภาษีสนามบินท่ีไคโร-อสัวาน-ลคัซอร์ 
 โรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุรายการหรือเทียบเท่า 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 รถส าหรับน าเท่ียวตามรายการ 
 บริการไกดจ์ากประเทศอียปิต ์ภาษาองักฤษ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และค่าน ้าระหวา่งม้ืออาหารทุกม้ือ และน ้าด่ืมระหวา่งวนัท่านละ2ขวด/วนั/คน 
 ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการ ในการยืน่ขอวีซ่า แบบท่องเท่ียว ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธ
การขอวซ่ีา ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใหท้่าน) 

 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
  ค่ายานพาหนะท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการชมสถานท่ีท่องเท่ียวอิสระหรือรายการเสริม)  
  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ อาทิเช่น น ้าส้ม เบียร์ วสิก้ี น ้าอดัลม ฯลฯ 
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  ค่าใชจ่้ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
  ค่าทิปไกด ์ทวัร์ลีดเดอร์อียปีต ์และคนขบัรถ ขั้นต ่า 5$/วนั/ท่าน ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทยตามศรัทธา (วนัละ3$/ขั้นต ่า) 
 ค่ายกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรมฯ / ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้

เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45วนั ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสาร
การเตรียมการยืน่ขอวซ่ีาตามท่ีก าหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะตอ้งใชเ้วลานานกวา่ปกติ ประมาณ 1 เดือน) 

2. ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนยื่นวีซ่าและการออกตั๋ว 35 วนั ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากจะต้องใช้ในการออกตั๋ว
เคร่ืองบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยนืยนัการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวซ่ีาของทางสถานทูต 

3. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า,   
ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง 

4. การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินมดัจ า งวดแรก 
5. กรณียกเลิกหลงัยนืวซ่ีาและออกตัว๋ 25  วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 70 % ของค่าทวัร์ 
6.กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน 15 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินเตม็จ านวน100% 
หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯไม่มีนโยบายยกเลิกทวัร์ ในกรณีท่ีไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์เดินทางดว้ย แต่มีเจา้หนา้ท่ีท่ีอียปีต ์
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์
และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตฯเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของ
บริษทัฯ เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรง ทาง
บริษทัฯจะถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของเอกสารวซ่ีา  
5. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดข้ึนจากสายการบินทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานท่ีเกิดข้ึนจริง 
**หมำยเหตุ ** ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือควำมเหมำะสม ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะยดึถือควำมปลอดภัย
เป็นหลัก และรำยกำร-รำคำอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ขึน้อยู่กบัสำยกำรบินโดยจะยดึประโยชน์ของลูกค้ำ
เป็นส ำคัญ” 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

11 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  PLEASURE 8D5N JAN18-MS-W58 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำ Egypt   
- หนังสือเดินทำง ตอ้งมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือส าหรับ
ประทบัตราวซ่ีา และตราประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
- รูปถ่ำย ตอ้งเป็นรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปสี ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพื้น
หลังสีขำว เท่ำน้ัน ทางสถานทูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายท่ีเป็นรูปสต๊ิกเกอร์ หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด ์
และรูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั  
- หลกัฐำนกำรงำน 
  กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร ตอ้งแสดงส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทาง
แสดงความเป็น เจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) 

***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา และประทบัตราบริษทัเป็นส าคญั ***** 
กรณีเป็นพนักงำน ตอ้งมีหนังสือรับรองการท างานจากทางบริษทั หรือหน่วยงานท่ีสังกดั มีขอ้ความระบุต าแหน่ง 
เงินเดือน รายได้  วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีได้รับอนุมติัให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่านั้ น และจะต้อง
ประทบัตราบริษทัรับรองเป็นส าคญั 
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่พร้อมตราประทบั
ของทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และส าเนาบตัรนกัเรียน หรือบตัรนกัศึกษา พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
- หลักฐำนกำรเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ พร้อมตรา
ประทบัจากทางธนาคาร **ย ำ้** ไม่สำมำรถใช้ส ำเนำบัญชี เงินฝำกธนำคำรย้อนหลงั 6 เดือน  
 

สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
โทร. 02-6507667, 02-650-7593-4 

หรอื 085-0466664  


