เที่ยวอียิปต์ ไคโร - กีซ่า - เมมฟิส - ซัคคาร่า 4 วัน 1 คืน
โดยสายการบิน อียิปต์แอร์
SPECIAL OFFER
1. สายการบิน อียิปต์แอร์ (เครื่องโบอิ้ง 777 รุ่นใหม่ ที่นั่งสะดวกสบาย )
2. Exclusive รถใหม่ ( Free Wi-Fi บนรถ ) , บัตรส่วนลด Kingpower Duty Free + คู่มือการเดินทาง
3. พักโรงแรม ระดับ V.I.P - 5 ดาว
4. ช้อบปิ้ง.. !! ช้อบปิ้ง มันสุดๆ กับ ตลาด Khan El Khalili ( สวรรค์แห่งนักช้อป )
5. ฟรีขี่อูฐ.. !! ชมปีรามิด เมืองกีซ่า ( พร้อมบริการ น้ําดื่มบนรถ 2ขวด/ท่าน/วัน )
4. ล่องเรือกระจก ระดับ V.I.P - 5 ดาว + พร้อมรับประทานอาหารค่ํามื้อพิเศษ! ชม แสงสี.. สองฝั่งแม่น้ําไนล์
7. Unseen.. !! ชมความมหัศจรรย์ แห่ง Memphis + Sakkara, Hanging Church และ Coptic Cairo
9. มื้ออาหาร ..! มีบริการทั้งมื้ออาหารจีน ไทย รสเลิศ สลับ มื้ออาหารพื้นเมือง ท้องถิ่น อย่างเหมาะสม
10. มัคคุเทศก์ประจา ระดับมืออาชีพ (เฉพาะเส้นทาง) : มีความเป็นกันเองกับท่านสมาชิกทุกท่าน ซึ่งนํา
ความบัญเทิง ความรอบรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ยุคต่างๆ ตลอดจน สภาพปัจจุบันของ ประเทศ อียิปต์
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 สนามบินกรุงไคโร - เมืองซัคคาร่า - ปีรามิดขั้นบันได - ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - มุดสุสานเซเรเปียม - เมืองเมมฟิส แวะอนุสรณ์ทหารนิรนาม - เมืองกีเซห์ - ชมมหาปิรามิด - ฟรี!ขี่อูฐชมปิรามิด - ระบาหน้าท้อง
วันที่3 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - Old Coptic Cairo - ชมโบสถ์เซ้นท์เซอร์เจียส - Citadel - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี
- โรงงานทากระดาษปาปิรุส - โรงงานผลิตหัวน้าหอม100% - ตลาดข่านเอลคาลิลี่ - สนามบินกรุงไคโร
วันที่4 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-ไคโร
22.00 น.
คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ Q สายการบิน อียิปต์แอร์
วันที่สองของการเดินทาง
กรุงเทพฯ-ไคโร (10 ชม.)> เมมฟิส (สุสาน เซเรเปียม) - ซัคคาร่า (มุดปีรามิด) - อนุสรณ์
ทหารนิรนาม - กีซ่า (ชมสฟิงซ์ ) - ชม Valley Temple (สถานที่ทามัมมี่) - ล่องเรือระดับ
5ดาว - รับประทานอาหารค่า พร้อมชมโชว์ระบาหน้าท้อง
01.30 น.
เหินฟ้าสู่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยเที่ยวบินที่ MS 961
(ใช้เวลาบินประมาณ 10 ชั่วโมง)
05.45 น.
ถึง สนามบินกรุงไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 5 ชม.) เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาพบกับตัวแทนของ
บริษัทฯที่รอต้อนรับท่านอยู่ภายในสนามบิน
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06.30 น.

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินทางเข้าสู่ตัวกรุงไคโร จากนั้นชม ศิลปะความงามแห่งประเทศอียิปต์
ดินแดนแห่งความลี้ลับและพิศวง เป็นแหล่งอารยธรรมและโบราณคดีที่สําคัญ มีแม่น้ํา
ไนล์ที่ยาวที่สุดในโลกไหลผ่าน ค.ศ. 969 เมืองใหม่ชื่อ อัลควาฮิราห์ แปลว่า ชัยชนะ
หรือ รู้จักกันในชื่อไคโร. ได้กลายเป็นเมืองหลวงของอียิปต์ และเป็นศูนย์กลางของ
ศาสนาอิสลาม ไคโรมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีการสร้างกําแพงใหญ่ล้อเมือง ปัจจุบัน
มีประชาการกว่า 20 ล้านคน เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกา
นอกจากนี้ยังมีความสําคัญด้านการเมืองวัฒนธรรม และเป็นศูนย์กลางในดินแดน
ตะวันออกกลางอีกด้วย
เช้า
นําท่านเดินทางออกจากจากเมืองไคโร สู่ เมืองซัคคาร่า (Sakkarah) เพื่อชม
ปีรามิดขั้นบันได (Stepped Piramid) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ใช้เป็นสถานที่ฝังพระ
ศพของ กษัตริย์ ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของ ปีรามิดในยุคต่อมา ท่านจะได้ทราบ
เรื่องของปีรามิดตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหินและอื่นๆ อีกนานัปการที่
น่าพิศวงชวนให้ค้นหา ก็สอดไม่ผ่าน
จากนั้น นําท่าน ถ่ายรูป ชม ห้องเสาต้นกก ( Papyrus column ), กาแพง Cobra
Wall และ ชม ต้นแบบสุสานโบราณก่อนประวัติศาสตร์ (Mustaba)
พิเศษ ..!! ฟรี ชม ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – ตื่นตาตื่นใจกับ หินจารึกภาษาก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเชื่อ
ว่าเกิดก่อนภาษา Hieroglyphs มานับพันปี และ รูปแกะสลัก หินต่างๆ ภายใน
พิพิธภัณฑ์ตามอัธยาศัย
แถมพิเศษ ..!! นําท่าน มุดสุสาน เซเรเปียม ( Serapuem Tombs ) – สัมผัส บรรยากาศภายใน
ถ้ําอุโมงค์ ที่เก็บซ่อนความลี้ลับนับหลายพันปี ตื่นตากับ โลงศพโบราณ ทําจาก
หินแกรนิตขนาดใหญ่ทั้งก้อน และภาพวาดโบราณ ก่อนประวัติศาสตร์
จากนั้นนําท่านชม เมืองเมมฟิส ( Memphis ) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000
ปี เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสําคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่ง
เดียวโดยกษัตริย์เมนา ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบา
สเตอร์ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่
โบราณและรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน อีกทั้งมีต้นอินทผาลัมขึ้นสวยงามเป็นทิวแถว
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – Chinese / Local
13.30 น.
นําท่าน แวะ อนุสรณ์ทหารนิรนาม และ สถานที่ที่อดีตประธา
นา ธิบดี อันวา ซาดัต ถูกลอบยิง เสียชีวิต
Hilight ..!!
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองกีเซห์ (Gizeh) ชม มหาปิรามิด
(Great Pyramid) เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพ ของเมืองเลโทโพลิส
โบราณ(ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูง เป็นที่
สูงชัน ริมขอบทางทิศตะวันออก เฉียงใต้ ลาดลงประมาณ 40 ม. มีลําคลองจาก
แม่น้ําไนล์เข้าสู่ ภายใน แยกเขตทะเลทรายออกจากเขตอุดมสมบูรณ์ และเป็น
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ที่ตั้งของมหาปิรามิด3 องค์ มีขนาด ลดหลั่นกันตั้งเรียงรายท่ามกลางทะเลทราย
โดยปิรามิดทั้งสามองค์นี้ เป็นอนุสาวรีย์ทรง เรขาคณิต ที่ชาวกรีกยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ
โลก องค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างเพื่อฝั่ง พระศพของพระองค์เอง เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และ
เก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาสร้างนาน 30 ปี จากหินขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน วางชิดกัน
แม้กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ประกอบด้วยปิรามิด 3 องค์ คือ
1) ปิรามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สร้างเพื่อเป็นสุสาน ในพื้นที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร ใช้แท่งหิน
ในการสร้าง 2.3 ล้านแท่ง หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิท แม้กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ภายในมีห้อง
โถงหลายห้อง ห้องโถงใหญ่ ห้องโถงพระราชา ห้อง
โถงพระราชินี ก้อนหินที่ใช้ทําด้วยหินแกรนิต รวมแล้วไม่ต่ํากว่า 60 ตัน ถือเป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
กล่าวกันว่าอาจนําวิหารเซ็นต์ปิเตอร์ที่กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที่ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟรอ
เรนซ์ รวมไว้ในปิรามิดแห่งนี้ได้อย่างสบาย
2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ํากว่าปิรามิด 10
เมตร สร้างบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทําให้ดูสง่ากว่าปิรามิด 2 องค์ กินเนื้อที่ประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร
ผิวฉาบเรียบด้วยหินปูนทูราผิวฉาบด้วยหินแกรนิตสีชมพู มีห้องโถงกว้าง 2 ห้อง ภายใน
ถูกบุกรุก ทําลายเสียหายมาก
3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน
ค.ศ. มีขนาดเล็กสุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง
108 เมตร ชม สฟิงซ์ สลักจากเนินหินธรรมชาติสูง 21 เมตรยาว 73 เมตร อยู่
ด้าน หน้าทางเข้าทางเข้าปิรามิดเครเฟรน ส่วนหัวเลียนแบบพระพักตร์เทพฮาร์มาคิส ลําตัวเป็นสิงสูง 20 เมตร
ความยาวตลอดลําตัว 57 เมตร ชาวอียิปต์นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า
พิเศษ ..!! ฟรี ขี่อูฐ ชมปิรามิด (กรุณาทิปคนจูงอูฐท่านละ US$ 1)
ค่า
Crystal Nile Dinner Cruise – ล่องเรือกระจก ระดับ 5ดาว
รับประทานอาหารค่ํา พร้อมชมโชว์ อียิปต์อันเลื่องชื่อของอียิปต์ และสัมผัส
บรรยากาศอันงดงามยามค่ําคืนสองฟากฝั่งแม่น้ําไนล์
Show .. !! - ชมระบําหน้าท้อง ( Belly Dance ) ศิลปะอันโจาก ..สาวชาวอาหรับ
- ชมระบํากระโปรง.. ประดับไฟสวยงาม ( Tanora ) ศิลปะแห่งการร่ายรําของชาย
หนุ่ม... ซึ่งโชว์ลีลา ศิลปะการควง พรมแบบอาหรับ ซึ่งต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างน้อย
ประมาณ 3 ปีขึ้นไป
พักที่
Lemeridient Pyramid Hotel – ( ระดับ 5ดาว ) หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง
พิพิธภัณฑ์ฯแห่งชาติอียิปต์ - Old Coptic - of Saint Sergius ป้อมปราการซิตาเดล
สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - โรงงานกระดาษปาปิรุส - โรงงานน้าหอม
ตลาดข่าน เอลคาลิลี่ - กรุงเทพ ฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
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08.30 น.

นําท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ( Egyptian Museum)
ออกแบบโดยโดยสถาปนิคชาวฝรั่งเศส ชื่อ มาร์เซล โดน่อน ผู้
ชนะเลิศ การแข่งขันระหว่างประเทศ เป็นสถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุ
ที่เก่าแก่ และล้ําค่ามา มาย ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์
จนกระทั่งยุคจักรวรรดิโรมัน มากมายกว่า 120,000 ชิ้น เก็บ รวบรวม
และจัดแสดง เล่าเรื่องราวความเป็นมาของอารยะธรรมอียิปต์โบราณ
อันรุ่งเรืองไว้ได้ อย่าง สวยงาม โดยเฉพาะห้องจัดแสดงสมบัติอันล้ํา
ค่าขององค์ฟาโรห์ตุตันคาเมน รวบรวมเครื่องใช้ต่างๆ ของ ฟาโรห์อย่าง
ครบครัน ชมโลงศพ ทองคําแท้หนัก 110 ก.ก. พร้อมหน้ากากทองคํา
ของฟาโรห์ตุตันคาเมน หนัก 11 ก.ก. และ สมบัติส่วนตัวอีกมากมาย
ของพระองค์ เช่น เตียง บรรทม, รถศึก และเก้าอี้บัลลังก์ทองคํา ชมรูปปั้นดินที่
แสดงถึง ชีวิต ประจําวันของชาวอียิปต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2
ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยู่ที่เบอร์ลิน) ชมพระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน-ฟาโร
ห์นักปฏิวัติ ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรห์สตรีองค์เดียวของ
อียิปต์) นอกจากนี้ท่านยังได้ชมสมบัติอันล้ําค่าอื่นๆ เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ,
สร้อยคอ ฝีมือประณีตล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งศาสตร์
การเตรียมตัวหลังความตายของชาวอียิปต์ หรือ การทํามัมมี่ (Mummy)
ชมมัมมี่ของคนและสัตว์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมร่วมค้นหาคําตอบแห่งปริศนา
คัมภีร์มรณะ (Book of the Death) เปรียบ เสมือนของกํานัลจากเทพแห่งความตาย
OPTION.. !! รายการเสริมพิเศษชมห้องมัมมี่ 11กษัตริย์ (RoyalMummyRoom)มัมมี่ขององค์ฟาโรห์รามเสส
ที่ 2 และพระศพขององค์ฟาโรห์ทั้งหมด11พระองค์ซึ่งถูกค้นพบ (ปกติค่าเข้าชมประมาณ700 บาท/100 ปอนด์
อียิปต์)
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – Thai / Chinese
08.00 น.
ชม Old Coptic Cairo ชมโบสถ์เซ้นท์เซอร์เจียส (Church of Saint Sergius) -โบสถ์
คริสต์ของชาวมุสลิม อยู่ใจกลางเมืองไคโรเก่า เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในกําแพงเสาหินดั่ง
เดิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 3-4 (อยู่ต่ําจากพื้นปัจจุบันลงไป 3 ชัน้ ) เป็นที่หลบภัย ของครอบครัว
พระเยซูคริสต์จากเยรูซาเล็มกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลว่า ระหว่างที่พระองค์ยังอยู่ในวัย
ทารก เป็นช่วงที่กษัตริย์แฮรอดของจูเดีย สั่งฆ่าทารกผู้ชายที่เกิดใหม๋ทุกคน โจเซฟและมา
เรีย (ต่อมาเป็นเซ็นต์โจเซฟและพระนางมารี) ได้นําพระเยซูคริสต์ ซึ่งถือกําเนิดในช่วงนั้น
เดินทางหลบหนีมาซ่อนภัยกันทั้งครอบครัว ในประเทศอียิปต์เป็นเวลา 4 ปี อยู่ต่ําจากพื้น
ปัจจุบันลงไป 3 ชั้นนําชม Citadel เมืองเก่าชม ป้อมปราการ สร้างปี ค.ศ. 1176 สมันสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อ
เป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของ ศัตรู สมัยสงครามครูเสด ปัจจุบันใช้เป็นที่ทําการราชการอยู่บนเนินเขา
กลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ฃไกลถึงปิรามิด ที่กีเซ่ห์
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15.00 น.

16.00 น.

ค่า
19.30 น.
23.30 น.

ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี ( Mohammad Al ) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830
เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม บริเวณ
ตรงกลางน้ําพุ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ต้องการให้มีรูปแบบเหมือน Blue Mosque ที่อิสตันบูล แต่ทําได้
ไม่เหมือน ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็ก
รองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้า
สุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์
ที่ตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส
ชมโรงงานทากระดาษปาปิรุส ( Papyrus Factory Outlet )
ท่านสามารถเลือกชม งานวาดภาพสีน้ํา ของเหล่าศิลปิลฝีมือเยี่ยม หรือ เลือกซื้อหาภาพวาดสีน้ําทําจากกระดาษ
ปาปิรุสของอียิปต์ อันงดงามมากมายภายใน Gallery
จากนั้นชม การสาธิตวิธีทากระดาษปาปิรุส กระดาษชนิดแรกของโลกใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและ
เหตุการณ์ในสมัยโบราณ และ ชมโรงงานผลิตหัวน้าหอม 100 % ( Original Real Purfume Shop ) ซึ่งมีให้
ท่านเลือกหากว่า 100 กลิ่น อาทิ กลิ่น Aroma, Sandol Wood, Mint, Secret Of Dessert ว่ากันว่าเป็นกลิ่น
น้ําหอมที่ชื่นชอบของพระนาง คลีโอพัตรา และ กลิ่น Lotus เป็นกลิ่นที่ ขายดีมากในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
จากนั้นอิสระให้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วย
ร้านค้า เครื่องเทศ, เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี “ฟิชาวี คอฟฟี่เฮาส์” เปิด
ขาย ตลอด 24 ชม. นักท่องเที่ยวนิยมไปสัมผัส
***เชิญซื้อ “คาร์ทูซ” จี้ทําด้วยทองคําหรือเงินแกะสลักชื่อ
แบบภาษาอียิปต์โบราณ (Hieroglyphic Charaters) ในรูปทรงยาวเก๋,
สวยแปลกแปลว่ามีอายุยืนยาวอดีตองค์ฟาโรห์ใช้สลักชื่อขององค์เอง
ตามโบราณสถานและสุสานของพระองค์
รับประทานอาหารค่า ที่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงไคโร - Chinese / Local
อําลากรุงไคโร บินตรงเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS 960

วันที่สี่ของการเดินทาง
12.00 น.

กรุงเทพฯ

คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี
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เด็กต่ากว่า12ปี เด็กต่ากว่า 12 ปี เด็กต่ากว่า12 ปี
พักเดี่ยว
พักกับ 1 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่
พักกับ 2 ผู้ใหญ่
เพิ่ม
พัก 2 เตียง
มีเตียงเสริม
ไม่มีเสริมเตียง
17-20 ธ.ค. 59
36,900
36,900
35,900
34,900
5,000
24-27 ธ.ค. / 31ธ.ค.-3ม.ค. 60
39,900
39,900
38,900
37,900
7,000
7-10 / 14-17 / 21-24 ม.ค. 60
36,900
36,900
35,900
34,900
5,000
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 ก.พ. 60 36,900
36,900
35,900
34,900
5,000
4-7 / 11-14 / 18-21 / 25-28 มี.ค. 60 36,900
36,900
35,900
34,900
5,000
หมายเหตุ : - คณะส่วนตัว 4 ท่าน ออกเดินทางได้ ชําระเพิ่ม 4,000 บาทต่อท่าน จากราคาปกติ เดินทางได้ทุกวันเสาร์
(มี Local Guide Eng รับที่ Cairo และ ดูแลคณะ)
- คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป มีไกด์ไทย เดินทางไปด้วย
อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ตลอดการเดินทาง
2. ค่าสนามบิน และภาษีน้ํามัน
3. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศ อียิปต์
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศสําหรับนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชํานาญเส้นทาง
4. ค่าห้องพักในโรงแรม ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 1 คืน
5. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7. ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
8. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางกรณีเสียชีวิตวงเงิน 1,000,000 บาท (สําหรับผู้ใหญ่)
9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางกรณีเสียชีวิตวงเงิน 500,000 บาท (สําหรับเด็กอายุ ไม่ถึง 18 ปี)
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าเช่ารถเพื่อนําชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิเช่น น้ําส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ําอัดลม ฯลฯ
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์และ ค่าPAY ทีวี ฯลฯ
4. ค่า Tip รวม = 15 $ / Pax / Trip ( Tip Driver + Tip Local Guide + Tip Assistance + Tip Camel Ride )
5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( กรณี ขอใบกํากับภาษี )
เงื่อนไขการชาระเงิน
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ นับ
จากวันจองทัวร์ โดยส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง(ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่
สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
คณะออกเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป

ผู้ใหญ่
(ห้องคู่)

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS151116

www.etravelway.com/+

Page 6 of 8



2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31 วัน
ทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋วเครื่องบิน และเอกสารต่างๆ
เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 21 วันทําการก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจํา งวดแรก
5. กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 15 วันทําการ
บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องขอหัก 50 % ของค่าทัวร์
6. กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 7วัน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจํานวน 100% ของค่าทัวร์
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกําหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์ได้ถึง 4 ท่าน และ/หรือ ผู้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ ตามที่ได้กําหนดไว้
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถาน
ฑูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชําระเงิน
มัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
5. กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความ
ปลอกดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ
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เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่า สาหรับผู้ใหญ่ และ เด็ก
VISA EGYPT = ใช้เวลา ยื่น 21-30 วัน ( นับรวมเสาร์ - อาทิตย์ )
1.
กรอกแบบฟอร์มข้อมูล : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. หนังสือเดินทาง
: ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
3.
รูปถ่าย
: รูปสี ขนาด 2 นิ้ว = 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังฉากสีขาว)
4.
สาเนาทะเบียนบ้าน
5.
สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาใบสูติบัตร
6.
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) :
7.
สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาใบหย่า หรือ สาเนาใบมรณะบัตร
8.
หลักฐานการทํางาน
กรณีเป็นพนักงาน : ออกจดหมายรับรองการทํางาน : ภาษาอังกฤษ +หัวจดหมายบริษัท + เน้นประทับตราบริษัท(ด้วย)
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ควรระบุ : ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือน, วันเริ่มทํางาน )
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ : ( ต้อง แปล ทะเบียนการค้า เป็น ภาษาอังกฤษ )
สําเนาใบทะเบียนการค้า และ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุสําเนาไม่เกิน 3 เดือน) + ประทับตราบริษัท
กรณีเป็นข้าราชการ : ออกจดหมายรับรองการทํางาน : ภาษาอังกฤษ + หัวจดหมาย ราชการ / หน่วยงาน + ประทับตรา
+ สาเนาบัตร ราชการ
สาเนาใบทะเบียนการค้า และ หนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุสาเนาไม่เกิน 3 เดือน) + ประทับตราบริษัท
กรณีเป็น นักเรียน/นักศึกษา : จดหมาย (ฉบับจริง)ภาษาอังกฤษ+หัวจดหมายสถาบัน+ ประทับตรา
7. หลักฐานการเงิน :
หนังสือ รับรองสถานะทางการเงิน จากธนาคาร : (Bank Guarantee Letter) : ฉบับจริง เท่านั้น
หมายเหตุ : กรณียื่น Visa Egypt ต้องใช้ จดหมาย รับรองจากธนาคาร เท่านั้น
เอกสารที่ ควรแนบเพิ่มเติม
สมุดบัญชีออมทรัพย์ (Saving Account) : ถ่ายสําเนา ย้อนหลัง 6 เดือน + ปรับยอดเดือนล่าสุด
สมุดบัญชีฝากประจํา (Fix Account) : ถ่ายสําเนา ปรับยอดเดือนล่าสุด +กรณีไม่ Update (ประทับ ตราธนาคาร)
8. กรณีเป็น เด็ก (อายุต่ํากว่า 20 ปี)
กรณี เด็ก เดินทาง กับ บิดา : ต้องมี หนังสือยินยอม จากอําเภอ (ของมารดา) + ภาษาอังกฤษ
กรณี เด็ก เดินทาง กับ มารดา : ต้องมี หนังสือยินยอม จากอําเภอ (ของบิดา) + ภาษาอังกฤษ
กรณี เด็ก ไมได้เดินทาง กับ บิดา และมารดา : ต้องมี หนังสือยินยอม จากอําเภอ (ของบิด+มารดา) + ภาษาอังกฤษ +
หนังสือรับรองค่าใช้จ่าย
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทําขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หากท่านมีข้อ
สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
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