
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยีปิต.์.ไคโร..อเล็กซานเดรยี  5 วนั 2 คนือยีปิต.์.ไคโร..อเล็กซานเดรยี  5 วนั 2 คนื  
  ยลโฉม 1 ใยลโฉม 1 ในน  7 7 ส ิง่มหศัจรรย์ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก   

สูต่ านานรกัอนัยิง่ใหญข่องพระนางคลโีอพตัรา “เมอืงอเล็กซานเดรยี” 

โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) สายการบนิประจ าชาตอิยีปิต ์

 
** ปล.ไม่มรีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ราคานีไ้ม่รวมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ /ไมร่วม
คา่วซีา่อยีปิต ์2,000 บาท : ส าเนาหนา้พาสปอรต์ชดัเจน 
 

วนัเดนิทาง  ราคาผูใ้หญ ่ 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 



 

วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ

22.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกันที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวย

ความสะดวกดา้นสมัภาระ  

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์โดยเทีย่วบนิที ่MS 961  (ใชเ้วลาบนิ 9 ชัว่โมง) 

                      

วนัทีส่อง อยีปิต ์– พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตอิยีปิต ์– บาบโิลนไคโรเกา่ – ป้อมปราการโบราณซทิาเดล ไฮไลท ์

 สุเหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ี– ตลาดขา่น เอล คาลลิี ่ UNSEEN  โบสถแ์ขวน – โบสถเ์ซ็นต์

เซอรเ์จยีส – โบสถซ์นินากอก 

06.00 น. เดนิทางถงึกรุงไคโร ประเทศอยีปิต์ ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง [อยีปิตช์า้กว่าเวลาประเทศไทย 5 

ช ัว่โมง โปรดปรบันาฬกิาเพือ่สะดวกตอ่การนดัหมาย]  

 น าทา่นออกเดนิทางโดยรถปรับสว่นตัวปรับอากาศ ชมพพิธิภณัฑ์

แห่งชาตอิียปิต ์Egyptian Musuem  เรียกโดยทั่วไปว่า 

พพิธิภัณฑอ์ยีปิตโ์บราณ เป็นพพิธิภัณฑท์ีร่วบรวมวัตถุโบราณของ

อยีปิตท์ี่ไดร้วบรวมไวไ้ดย้ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก บรเิวณชัน้ล่างจะจัด

แสดงตัง้แต่วัสดุทีม่ขีนาดใหญ่ โดยเรยีงล าดับเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้

แตล่ะยคุสมยัตามเข็มนาฬกิา มตีัง้แตร่ปูสลักสามองคเ์มนคูราแห่งกิ

ซา ภาพเขยีนและประตมิากรรมสมัยกรกีโบราณ ชมกรุสมบัตขิอง

กษัตรยิต์ุตังคาเมนและ สิง่ทีพ่ลาดไม่ไดค้อื หนา้กากทองค า

ฟาโรหต์ุตงัคาเมน (Tutankhamon) และงานศลิปะทีม่คี่าไม่

ต ่ากว่า 250,000ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบหา้พันปีมาแลว้ (หาก

ตอ้งการเขา้ชมมมัมีฟ่าโรหร์ามเสสที ่2, ฟาโรหแ์ละราชนิอีงค์

อืน่ๆ ตอ้งซือ้บตัรผา่นประตู ทา่นละ 100 อยีปิตป์อนด ์หรอื

ประมาณ 220 บาท โปรดตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ไคโรเมอืงเกา่ (Old Cairo) ชม

ศลิปะความงามแห่งประเทศอยีปิต ์ดนิแดนแห่งความลีล้ับและพศิวง เป็นแหล่งอารยธรรมและโบราณคดทีี่

ส าคัญ มแีมน่ ้าไนลท์ีย่าวทีส่ดุในโลกไหลผ่าน ค.ศ. 969 เมอืงใหมช่ือ่ อัลควาฮริาห ์แปลว่า ชยัชนะ หรอื 

รูจั้กกันในชือ่ “ไคโร” ไดก้ลายเป็นเมอืงหลวงของอยีปิต์ และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาอสิลาม ไคโรมกีาร

พัฒนาอยา่งรวดเร็ว มกีารสรา้งก าแพง ใหญ่ลอ้เมอืง ปัจจุบันมปีระชาการกว่า 20 ลา้นคน เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บ

ความนยิมแหง่หนึง่ในทวปีแอฟรกิา นอกจากนีย้งัมคีวามส าคัญดา้นการเมอืงวัฒนธรรม และเป็นศูนยก์ลางใน

ดนิแดนตะวันออกกลางอกีดว้ย  

 น าทุกท่านขึน้ชม ป้อมปราการโบราณซทิาเดล (Citadel) ซึง่ถูกสรา้งขึน้โดยผูน้ าซาลาดนิในปี ค.ศ.

1176 และเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพือ่ใชใ้นการตอ่สูใ้นสงครามครเูสด ซึง่ภายในสามารถชมทีพั่กและทีต่ัง้ของ

รัฐบาลในสมยันัน้  

 ไฮไลท ์ ชม สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ี(Mohammad Ali) สเุหรา่ที่

ใหญแ่ละตัง้อยูบ่นจดุทีส่งูทีส่ดุของสว่นทางตอนใต ้สรา้งในปี ค.ศ. 

1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสญัลักษณ์ของกรงุไคโร ประกอบดว้ย 

2 ส่วน คอื ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม บรเิวณตรงกลางน ้าพ ุ

ออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรกีตามแบบฉบบัออตโตมัน ตอ้งการให ้

มรีปูแบบเหมอืน Blue Mosque ทีอ่สิตันบลู แต่ท าไดไ้มเ่หมอืน ซึง่

นาฬกิาในสุเหร่าไดรั้บเป็นของขวัญจากพระเจา้หลุยส์ฟิลปิแห่ง

ฝร่ังเศส โดยตอบแทนกลับทีอ่ยีปิตใ์หอ้นุสาวรยีป์ลายหนิแหลมโอบลิสิกข์องรามาเซสที ่2 จากวหิารลักซอร์ 

ปัจจบุนัเสาหนิปลายแหลมนี้ตัง้อยูท่ี ่Place de la Concorde ณ กรงุปารสี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดขา่น เอล คาลลิี ่(Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายดว้ย

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

ขายตลอด 24 ชม. นักทอ่งเทีย่วนยิมไปสมัผัส ทา่นสามารถซือ้ คารท์ซู จีท้ าดว้ยทองค าหรอืเงนิแกะสลักชือ่

แบบภาษาอยีปิตโ์บราณ (Hieroglyphic Charaters) ในรูปทรงยาวเก๋,สวยแปลกแปลว่ามอีายุยนืยาวอดตี

องคฟ์าโรหใ์ชส้ลักชือ่ขององค ์เองตามโบราณสถานและสสุานของพระองค ์ 



  UNSEEN  ชมความมหศัจรรยข์องโบสถแ์ขวน (Hanging Church) ภายในตัวโบสถจ์ะ

ตกแตง่คลา้ยๆ กับโบสถอ์ืน่ๆ ทีเ่ราไดเ้ขา้ไปเยีย่มชมมาแต่บรเิวณพืน้บางจุดเขาไดท้ าชอ่งกระจกใหเ้รามอง

ลงไปทีด่า้นล่างของพืน้ซึง่เราจะเห็นโครงสรา้งและฐานของโบสถท์ีว่างลอยอยู่เหนือพืน้ดนิจะไดเ้ขา้ใจว่า

ท าไมเขาถงึเรยีกวา่โบสถแ์ขวน (hanging)  

 น าท่านชม โบสถเ์ซนตเ์ซอรเ์จยีส (Abu Serga) โบสถค์รสิตข์องชาวมุสลมิ อยูใ่จกลางเมอืงไคโรเก่า 

เป็นโบสถท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในก าแพงเสาหนิดั่งเดมิตัง้แตศ่ตวรรษที ่3-4 (อยูต่ ่าจากพืน้ปัจจุบันลงไป 3 ชัน้) เป็น

ทีห่ลบภยั ของครอบครัวพระเยซคูรสิตจ์ากเยรซูาเล็ม กล่าวไวใ้นพระคัมภรีไ์บเบลิว่าระหว่างทีพ่ระองคย์ังอยู่

ในวัยทารก เป็นชว่งทีก่ษัตรยิแ์ฮรอดของจเูดยี สัง่ฆา่ทารกผูช้ายทีเ่กดิใหมทุ๋กคน โจเซฟและ มาเรยี (ต่อมา

เป็นเซน็ตโ์จเซฟและพระนางมาร)ี ไดน้ าพระ เยซคูรสิต ์ซึง่ถอืก าเนดิในชว่งนัน้ เดนิทางหลบหนีมาซอ่น ภัย

กันทัง้ครอบครัว ในประเทศอยีปิตเ์ป็นเวลา 4 ปี อยูต่ ่าจาก พืน้ปัจจุบันลงไป 3 ชัน้ ออกจากโบสถเ์ดนิเลย

ออกไปหน่อยเราจะพบกับ โบสถช์าวยวิซนินากอก (Synagogue) ทีส่วยงามและบรรจุค าสอนภาษายวิ

โบราณทีม่คีา่อยูม่ากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Aracan Pyramids Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ไคโร – อเล็กซานเดรยี – หลมุศพใตด้นิ – เสาปอมเปย ์- Montaza Garden Palace – หอสมดุ 

 อเล็กซานเดรยี - ไคโร  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางโดยรถไฟสู่ เมอืงอเล็กซานเดรยี 

(Alexandria) (ใช้เวลาในการเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม.) เมอืงอเล็กซานเดรยี เมอืงส าคัญ

ในสมัยโรมันปกครองอียปิต์ อยู่ทางทิศตะวันตก

เฉียงเหนือของปากแม่น ้าไนล ์ตดิทะเลเมดเิตอรเ์ร

เนยีน เดมิทเีป็นหมูบ่า้นประมงเล็กๆ ทีช่ ือ่ว่า ราคอน

ดาห ์เมือ่ 1,200 ปีกอ่นครสิตกาล จนเมือ่ 332 ปี

กอ่นครสิตกาลหรอืประมาณ 2,300 กว่าปีก่อน  พระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบจงึใหม้กีารปรับปรุง

ขยายเมอืงเพือ่เป็นเมอืงหลวงและตัง้ชือ่ใหค้ลอ้งจองกบัชือ่ของพระองค ์เมอืงอเล็กซานเดรยีนีย้งัเป็นสถานที่

ส าคัญในต านานรักอนัยิง่ใหญข่อง ราชนิเีลอโฉมชือ่กอ้งโลก พระนางคลโีอพัตรา และนายทหาร มารค์ แอน

โทนี  ซึง่เรารูจั้กกันด ีและปัจจุบันเมอืงนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมอืงพักผ่อนตากอากาศทีม่ี

ชือ่เสยีงแหง่หนึง่ของโลก 

 จากนัน้น าท่านชม หลุมศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี (Catacombs) 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยแ์ห่งโลกยคุ

กลาง สสุานของชาวโรมนัในอดตีมกีวา่50,000 ศพ สสุานแห่งนี้ม ี3 ชัน้ ชัน้ล่างมทีางเดนิตดิต่อถงึกันตลอด

ประมาณ 100 กม. สรา้งในศตวรรษที ่2 ลกึ 32 เมตร นับเป็นสสุาน

ทีม่สีภาพสมบรูณ์และสวยงามทีส่ดุ ชม เสาปอมเปย ์(Pompey’ 

s Pillar) โบราณสถานทีเ่กา่แก ่และเป็นเสาหนิทีส่งูทีส่ดุของเมอื

งอเล็กซานเดรยีเป็นเสาหนิแกรนติสแีดงจากเมอืงอัสวาน สูง 30 

เมตร หัวเสาประดับดว้ยลวดลายคอรนิเทรยีน (ศลิปะกรกี) สรา้ง

ถวาย จักรพรรดิ ์ Diocletian ในปี ค.ศ. 297 บรเิวณเดยีวกันมรีูป

แกะสลักสฟิงซ ์3 ตัว และ Nilometers หลงเหลอือยู ่

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย   น าท่านเขา้ชม หอสมุดอเล็กซานเดรยี (The Great Library 

of Alexandria) หอ้งสมดุแห่งแรกของโลก ทมีนักโบราณคดี

ของโปแลนดแ์ละอยีปิต ์ท าการขดุคน้บางสว่นของ เมอืงอเล็กซาน

เดยีร ์พบสิง่ก่อสรา้งซึง่มลีักษณะคลา้ย หอ้งเรยีน และหอประชมุ 

ราว 2,000 ปีทีแ่ลว้ หอ้งสมุดแห่งนี้เคยเป็นศูนยร์วมของ นักคดิ 

นักเขียนแห่งโลกโบราณ เ ป็นที่สะสมผลงานส าคัญๆของ

นักปราชญก์รกี ทัง้ของ พลาโต โซเครตสิ และของอกีหลายๆ คน 

หอสมุดนี้ใหญ่และทันสมัยทีสุ่ดในโลก ภายในมทีีน่ั่งอ่านหนังสอื

เกอืบ 2 หมืน่ทีน่ั่ง อาคารทีใ่ชปั้จจุบันนี้เป็นอาคารทีส่รา้งขึน้ใหม ่ใชเ้วลา การสรา้ง 12 ปี ดว้ยเงนิทุน 220 

ลา้นเหรยีญสหรัฐ แตย่อ้นกลับไปเมือ่สองพันหา้รอ้ยกวา่ปีกอ่น หอ้งสมดุ นีไ้ดถ้กูท าลายหลายครัง้ ตัง้แต่ 47 

ปีกอ่นครสิตกาล เมือ่จเูลยีส ซซีารโ์จมตคีลโีอพัตราดว้ยการเผาท าเรอือเล็กซานเดรยี หอ้งสมดุตัง้อยูต่ดิกับ



ท่าเรอืจงึพลอยถูกเผาไปดว้ย หนังสอืนับแสนเล่มถูกท าลาย แต่คลีโอพัตราที ่7 ตัง้พระทัยมั่นจะบูรณะ

หอ้งสมดุใหก้ลับคนืมาดเีหมอืนเดมิ มารก์ แอนโทนี คนรักของพระนางจงึยกทัพไปตเีมอืง Pergamum เมอืง

ทีเ่ป็นทีรู่ก้ันว่าทีม่หีนังสอืต าราทีด่เีมือ่มชีัยชนะ มารก์ แอนโทนี่ จงึขนหนังสอืทัง้หมดกลับอยีปิตแ์ละน ามา

บรรจไุวใ้นหอสมดุแหง่นี ้

 น าทา่นชม Montaza Garden Palace ปัจจบุนัใชเ้ป็นทีรั่บรองแขกพเิศษของประเทศ จากนัน้รถแลน่เลยีบ

ชายทะเลเมดเิตอเรเนียน อันสวยงาม ผ่านโบสถป์ระจ าเมอืงถงึ ป้อม Kaetbay Fort หนึง่ในป้อมขนาด

ใหญร่มิ ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนสรา้ง ค.ศ.1479 เพือ่ป้องกนัการรกุรานทางทะเลทราย จากนัน้น าท่านเดนิทาง

กลับสูก่รงุไคโร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Aracan Pyramids Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่   เมมพสิ –  ไฮไลท ์ สิง่มหศัจรรยข์องโลกมหาปิรามดิแหง่กซีา่ – สฟิงซ ์– Valley Temple 

– ปิรามดิข ัน้บนัได – กระดาษปาปิรสุ – รา้นน า้หอม – ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง – สนามบนิอยีปิต ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ไฮไลท ์ น าทา่นชม มหาปีรามดิแหง่กซี่า (Giza) สถานทีท่ีโ่ด่ง

ดังทีส่ดุในอยีปิต ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ 

ซึง่เป็นแห่งเดียวในโลกที่ยังหลงเหลืออยู่ และคงสภาพอยู่

อย่างเกอืบสมบูรณ์ เป็นทีอ่งคฟ์าโรหแ์ห่งอยีปิต์โบราณสรา้ง

ขึน้เพือ่ฝังพระศพของพระองคเ์อง ซึง่ นับว่าเป็นสิง่กอ่สรา้งที่

ย ิง่ใหญ ่และเกา่แกท่ีส่ดุของโลก โดยใชก้อ้นหนิซึง่ หนักกอ้น

ละสองตันครึง่มากกว่า 2.3 ลา้นกอ้น โดยมปิีรามดิทีโ่ดดเด่น

สะดุดตาที่สุดในนั้นคือ มหาปิรามดิแห่งคูฟู หรือปิรามดิคี

ออพส ์สรา้งดว้ยหนิแกรนติ 2.3 ลา้นกอ้น แตล่ะกอ้นน ้าหนักกวา่ 2 ตันครึง่ รวมแลว้ประมาณ 60 ตัน ภายในมี

หอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชนิี ใกล ้ๆ กันมี ปิรามดิเคเฟรน 

(Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 กอ่น ค.ศ. สงู 136 เมตร ต ่ากว่าปิรามดิ 10 เมตร สรา้งบนเนนิ

ดนิขนาดใหญ ่จงึท าใหด้สูงา่กวา่ปิรามดิ 2 องค ์กนิเนือ้ทีป่ระมาณ 1.6 ลา้นลูกบาศกเ์มตร มหีอ้งโถงกวา้ง 2 

หอ้ง แต่ภายในถูกบกุรุก ท าลายเสยีหายมาก และสดุทา้ย ปิรามดิมเิซรนิุส (Mycerinus)สรา้งโดยฟาโรห์

เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มขีนาดเล็กทีส่ดุ สงู 66.45 เมตร ปัจจุบันสูงเพยีง 62.18 เมตร กวา้ง 108 

เมตร  

*OPTION ::: เปิดประสบการณ์ขีอู่ฐ เพือ่เพลดิเพลนิกบัววิทวิทศันข์องทะเลทราย กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร ์

ราคาประมาณ 10 USD หรอืประมาณ 350 บาท  

น าท่านชม สฟิงซ ์(Great Sphinx) สฟิงซเ์ปรยีบเสมอืน

เป็นตัวแทนของเทพผูพ้ทิกัษ์ ซึง่แกะสลักจากเนนิหนิธรรมชาต ิ

สฟิงซเ์ป็นการผสมกนัระหว่างมนุษยก์ับสงิโต สว่นหัวทีเ่หมอืน

มนุษยนั์น้ ในอดตีสฟิงซม์เีคราทีค่าง ตรงหนา้ผากมงีแูผแ่มเ่บีย้

และมเีครือ่งประดับ รัดเกลา้แบบกษัตรยิ ์หรอืเป็นสัตวท์ีม่ชีาญ

ฉลาดและมพีลังเพือ่ปกป้องพระศพและทรัพยส์มบัตภิายในพี

รามดิ แต่ปัจจุบันนี้สฟิงซห์นวดเคราหายไปเนื่องจากกองทัพ

ปืนใหญ่มัมลุกใชพ้ื้นที่บรเิวณนัน้ฝึกยงิจงึท าใหเ้ครานัน้เสีย

หายไป อสิระเดนิเทีย่วตามอธัยาศัย  

 น าท่านชม Valley Temple ซึง่เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้ประกอบพธิพีระศพของฟาโรห ์และเชือ่ว่าการท ามัมมี่

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

เป็นปิรามดิแหง่แรกเป็นตน้แบบ ของปิรามามดิทรงสามเหลีย่ม [True Pyramid] ดังเชน่มหาปิรามดิแห่งกซีา่

ทีโ่ดง่ดัง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ชมการสาธติวธิที า กระดาษปาปิรุส กระดาษชนิดแรกของโลกใชบ้ันทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพ เจา้และ

เหตกุารณ์ในสมยัโบราณ และ โรงงานน ้าหอม สบืทอดมาแต่สมัยพระนางคลโีอพัตรา น าท่านต่อไปยัง รา้น

น า้หอม ซึง่น ้าหอมเหล่านี้ว่ากันว่าท ามาจากสูตรดัง้เดมิ แบบทีพ่ระนางคลโีอพัตราเคย ใช ้และหัวน ้าหอม

เหลา่นี ้ไดก้ลายเป็นสนิคา้สง่ออกไปยงัประเทศฝร่ังเศสเพือ่ท าเป็นน ้าหอมและโลชัน่  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  พรอ้มชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้งจากสาวสวยอยีปิต ์(Belly 

Dance) ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิเพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั  



22.45 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่MS 960   

 

วนัทีห่า้ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

12.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิพรอ้มความประทับใจ..................   

 

 

* ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัร ์ ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)  
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 
× คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิไป

แลว้ 
× คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

× คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิมคัคเุทศกแ์ลว้แต่
ความพงึพอใจของทา่น 
× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

× คา่วซี่า 2,000 บาท ส าหรบัคนไทยเท่าน ัน้ (ตา่งชาตโิปรดแจง้ ไม่
รวมคา่วซีา่กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ  
เอกสารยืน่วซีา่อยีปิต ์หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง   

    2 น ิว้ (พืน้หลงัขาวหรอืฟ้า)  
 

 
เดนิทางขึน้ต า่ 30 ทา่น หากต ่ากวา่ก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดีทีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้า่นตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางและเลือ่น

การเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

 มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่่านสง่เอกสารการจอง 24 ชัว่โมง  กรณีลกูคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 20 วัน 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

 สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

 หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 

 สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ั๋ว

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 



 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้หากไม่

มั่นใจโปรดสอบถาม 
 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้ใน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้
ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิ
มดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 ยกเลกิกอ่นเดนิทางมากกวา่ 30 วนั  ยนิดคีนืเงนิคา่มัดจ า 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 16 – 30 วนั  เก็บเงนิ 80 % จากยอดเต็ม 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 1 – 15 วนั  สงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร ์100 % 
 
หมายเหตุ :  

กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การ

จลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี่ / ปลอดบหุรี่ได ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิท
ฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อัน
เนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของอยีิปต ์หรือ วันเสาร์อาทติย์ รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแต่ละสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิิจของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอื

จากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ ของการเดนิทาง ถงึวนัที3่ ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

14. การบรกิารของรถบสัน าเทีย่ว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้รกิารวันละ10ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมัคคเุทศก์

และคนขับจะเป็นผูบ้ริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนั้นๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


