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เท่ียวไคโร ราคาประหยดั ไม่ตอ้งลางานหลายวนั 

ท่ีพกัโรงแรม 4 ดาว รวมข่ีอฐูชมวิว ลอ่งเรอืชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

*** จดุท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ*** 

ปิระมิดกิซ่า – เมมฟิส – ซักคารา่  พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติอียิปต ์– ลอ่งแมน่ า้ไนล์

พรอ้มชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง – ช็อปป้ิงตลาดขา่น 

ก ำหนดกำรเดนิทำงปี 2017:    
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วนัที ่1 /                                   กรุงเทพฯ     

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

วนัที ่2/                      ไคโร– ปิระมิด – เมมฟิส -ซัคคำปิระมิดขั้นบันได  - L D 

00.50 น.      ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  MS961 BKK CAI   00.50-06.20 พกัผอ่นอิสระบนเคร่ืองทีวส่ีวนตวั 
  เวลาบิน 9 ชัว่โมง และเวลาในประเทศอียปิตจ์ะชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม.  
06.20 น.    ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียปิต ์ 
เชา้ 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        พิเศษ !!! รับประทานอาหารค ่า ล่องเรือแม่น ้าไนลช์มววิยามค ่า พร้อมชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 
                    พกัคา้งคืน ณ ไคโร โรงแรม 4 ดำว  
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วนัที ่3/               พพิธิภัณฑสถำนแห่งชำติอยีปิต์ – ป้อมปรำกำร -  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
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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 ่4                         ไคโร-กรุงเทพฯ      

12.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 

 

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

27-30 ก.ค 4 ดาว 27,900 1,000  
10-13 ส.ค 4 ดาว 27,900 1,000  
12-15 ส.ค 4 ดาว 27,900 1,000  
25-28 ส.ค 4 ดาว 27,900 1,000  
8-11 ก.ย 4 ดาว 27,900 1,000  
15-18 ก.ย 4 ดาว 27,900 1,000  
21-24 ก.ย 4 ดาว 27,900 1,000  

*หมำยเหตุ* ราคาแพค็เกจทวัร์น้ีไม่มีแจกกระเป๋าเดินทาง 
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อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั โดยสายการบินอียปิตแ์อร์ ชั้นประหยดั   
 ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ   
 โรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุรายการหรือเทียบเท่า 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 รถส าหรับน าเท่ียวตามรายการ 
 บริการไกดจ์ากประเทศอียปิต ์ภาษาองักฤษ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท  
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และค่าน ้าระหวา่งม้ืออาหารทุกม้ือ และน ้าด่ืมระหวา่งวนัท่านละ2ขวด/วนั/คน 
 ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการ ในการยืน่ขอวซ่ีาท่องเท่ียว แบบ Visa On Arrival ใชส้ าเนาหนงัสือเดินทางหนา้แรก 

อตัรำนีไ้ม่รวม  
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
  ค่ายานพาหนะท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการชมสถานท่ีท่องเท่ียวอิสระหรือรายการเสริม)  
  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ อาทิเช่น น ้าส้ม เบียร์ วสิก้ี น ้าอดัลม ฯลฯ 
  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 ์
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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” 


