เที่ยวครบอียปิ ต 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน อียิปต แอร
เที่ยวเหนือจรดใต เที่ยวครบสุดคุม ที่พักหรูนอนเรือ 5ดาว
ไมตองเสียเวลาเดินทาง บินตรงสูอียีปต มีบินภายในประเทศ
*** จุดทองเที่ยวที่นาสนใจ***
อาบูซิมเบล - มหาวิหารรามเสสที่ 2 - เขื่อนอัสวาน -วิหารฟเลย เมืองคอมออมโบ
หุบผากษัตริย - วิหารพระนางฮัตเซปซุต - วิหารคานัค - วิหารลัคซอร
ประมิดกิซา - พิพิธภัณฑแหงชาติอียิปต - ลองแมน้ําไนล - ตลาดขานฯ
สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 สนามบินนานาชาติเมืองไคโร - บินภายในสูเมืองอัสวาน - เขื่อนอัสวาน
วันที่3 เมืองอาบูซิมเบล - มหาวิหาร รามเสสที่ 2 - อัสวาน - เช็คอินขึ้นเรือ - แวะชมแหลงหินแรแกรนิต - วิหารฟเลย - เมือง
คอมออมโบ
วันที่4 วิหารคอมออมโบ - เมืองเอ็ดฟู - วิหารเอ็ดฟู - ประตูน้ําอีสนาลอค
วันที่5 เมืองลุคซอร - เขตเวสตแบงค - อนุสาวรียแหงเมมนอน - หุบผากษัตริย - วิหารเดลบาฮารี - เขตตะวันออก - มหาวิหาร
คารนัค - เสาโอบิลิสก
วันที่6 บินภายในสูเมืองไคโร - ประมิด - ขี่อูฐชมวิวรอบประมิด - เมืองเมมฟส - ชมประมิดขั้นบันได
วันที่7 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต - Citadel - สุเหราแหงโมฮัมหมัด อาลี - ตลาดขาน เอล คาลิลี่ - สนามบินไคโร
วันที่8 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่ 1 /
กรุงเทพฯ
21.00 น.  พรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร Q10-12
สายการบิน อียิปตแอร เจาหนาที่บริษัทฯ ใหการตอนรับทําการเช็คอิน กรุณาสังเกตุปาย PLEASRE EGYPT
วันที่ 2/
ไคโร- อัสวาน
- L
D
00.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS961 BKK CAI 00.50-06.20 พักผอนอิสระบนเครื่องทีวีสวนตัว
เวลาบิน 9 ชั่วโมง และเวลาในประเทศอียิปตจะชากวาประเทศไทย 5 ชม.
06.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต
08.00 น. นําทานเดินทางสูเมืองอัสวานโดยเที่ยวบินที่ MS391 CAI ASW 08.00-09.25
เจาหนาที่บริษัทฯ ประจําประเทศอียิปต จะคอยตอนรับ จากนั้นนําทานออกเดินทาง
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09.25 น. ถึงเมืองอัสวาน นําทานออกจากสนามบินเพื่อเดินทาชม เขื่อนอัสวาน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ไฮดแดม
(High Dam) ที่สรางขึ้นในป ค.ศ.1960 เพื่อชวยใหมีน้ําหลอเลี้ยงไรนาตลอดป อีกทั้งยังใชพลังน้ําเพื่อผลิต
กระแสไฟฟาเพียงพอกับความตองการของคนทั้งประเทศ และเพื่อปองกันน้ําจากแมน้ําไนลไหลทวมเวลา
ถึงฤดูน้ําหลาก เขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร เปนที่ที่นักทองเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจาก
การสรางเขื่อนกั้นแมน้ําไนล คือ ทะเลสาบนัสเซอร มีความลึกถึง 80 เมตร และกวางถึง 10 กิโลเมตร
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคารทองถิ่น
บาย
นําทานเดินทางสูที่พักอิสระพักผอนตามอัธยาศัย
เย็น
นําทานออกเดินทางไปลงเรือเพื่อเดินทางสูหมูบานนูเบียน ชมความสวยงาม 2 ขางทางของ แมน้ําไนล
ค่ํา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม
 พักคางคืน ณ เมืองอัสวาน โรงแรม 4 ดาว

วันที่ 3/
เชา

บาย

ค่ํา

อัสวาน - อาบูซิมเบล - วิหาร รามเสสที่ 2 - เขื่อนอัสวาน -วิหารฟเลย (เรือแมน้ําไนล)

B

L

 รับประทานอาหารเชาในโรงแรม - เช็คเอาทออกจากโรงแรม
นําทานเดินทางโดยรถยนตสูเมืองอาบูซิมเบล เพื่อชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ มหาวิหาร รามเสสที่ 2 (Great
Temple of Ramses 2) ซึ่งถือวาเปนวิหารที่สําคัญแหงหนึ่ง ดานหนาวิหารจะมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตรของ
ฟาโรหรามเสสที่ 2 ตั้งอยู 4 องคตรงทางเขา สรางขึ้นเพื่อถวายเปนที่บูชาแดเทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากา
ติ (Horakhati) และสรางวิหารใกลเคียงกันสรางเปนเกียรติแกราชินีเนเฟอรตารี (Nefertari) เดิมทีวิหารแหงนี้
ไดจมอยูใต น้ําจากการสรางเขื่ อนอั สวาน ทางยูเนสโกไดชว ยกูวิห ารนี้ ตามแบบเดิ มทุกตารางนิ้ว คงสภาพไว
เหมือนเดิม เมืองไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางกลับสูอัสวาน
นําทานเขาสูเรือสําราญลองที่พรอมดวยสิ่งอํานวยความสะดวก
พบการตอนรับอยางอบอุนจากเจาหนาที่บนเรือ
 รับประทานอาหารกลางวันภัตราคารในเรือ บุฟเฟย
นําทานไปยัง วิหารฟเลย (Philae) โดยเรือวิหารนี้สรางขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส (Isis) ระหวางทางแวะชม
แหลงหินแรแกรนิตที่เกาแกและเสาหินโอเบลิก (The Unfinished Obelisk) ที่ยังสรางไมเสร็จ หากสราง
เสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเปนเสาโอเบลิกที่สูงที่สุดในอียิปต
 รับประทานอาหารค่ํา ภัตราคารในเรือ บุฟเฟย
 พักคางคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว
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D

เรือลองตอไปยัง เมืองคอมออมโบ (Kom Ombo) เมืองเล็กๆที่อยูระหวางเมืองอัสวาน เปนเมืองเล็กๆ ดูโบราณ
กวาไคโรหรืออัสวานอยางเห็นไดชัด ตัวบานเรือนสวนใหญสูงเพียงหนึ่งหรือสองชั้น ฉาบปูนและทาสีตางๆ
*หมายเหตุ
ปกติเรือจะออกจากทาประมาณ 2- 3 ทุม ในกรณีที่เรือออกจากทาชากวา 3 ทุม
อาจจะทําใหโปรแกรมในวันถัดไป เปลี่ยนแปลงได ดังนั้นควรเช็คอีกครั้งกับไกด หรือลูกเรือ

วันที่ 4/
เชา

บาย

ค่ํา

อัสวาน -วิหารคอมออมโบ - วิหารเอ็ดฟู - ประตูน้ําอีสนาลอค - เมืองลุคซอร
B L
D
 รับประทานอาหารเชาในเรือ
จากนั้นนําทานออกเดินทางไปชม วิหารคอมออมโบ เปนวิหารที่สรางขึ้นเพื่อบูชาเทพเจาสององคคือ เทพโซเบค
มีเศียรเปนจระเข ชาวบานสรางวิหารนี้ขึ้นมาเนื่องจากในสมัยกอนโคงน้ําตรงที่ตั้งวิหารแหงนี้จะเปนจุดที่จระเข
ชอบมานอนเกยอยูขางตลิ่ง ดวยความเกรงกลัวจระเข ชาวบานจึงสรางวิหารคอมออมโบขึ้นมา โดยมีนัยวา เมื่อ
เราบูชาคารวะตอเทพแหงจระเขโซเบคแลว เทพโซเบคจะปกปองคุมภัยไมใหถูกจระเขทํารายได วิหารแหงนี้อยู
ดานขวามือ สวนวิหารทางดานซายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเปนเหยี่ยว เทพเจาแหงการตอสูและความ
กลาหาญ ถัดไปจากทางซายมือ จะเห็นบอน้ําที่มีปากบอเปนรูปกุญแจโบราณหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา Key
of life สรางขึ้นมาดวยภูมิปญญาของคนโบราณเอาไวใชวัดความสูงของแมน้ําไนลเพื่อเก็บภาษีประจําป
จากนั้นนํา
ทานกลับ สูเรื อเพื่ อลองเรื อตอไปยั ง เมืองเอ็ด ฟู (Edfu) **การเที่ยวที่เมื องเอ็ดฟู ขึ้นอยูกับ สะดวกของแตล ะ
ชวงเวลา และขึ้นอยูกับทางเรือสําราญ**
 รับประทานอาหารกลางวันในเรือ บุฟเฟย
อิสระกับทิวทัศนธรรมชาติ พรอมจิบชายามบาย ในเรือ
นําทานไปชม วิหารเอ็ดฟู (เมื่อเรือมาถึงวิหารคณะตองนั่งรถมาสูวิหารประมาณ 10 นาที รถมา 1 คน นั่งได
ประมาณ 4 ทาน) วิหารสรางขึ้นเพื่อบูชาเทพเจาฮอรัส ซึ่งสรางดวยหินสีดํา ในสมัยพระนางคลีโอพัตรา เมื่อ
ประมาณ เกือบ 2,000 ปมาแลว นําทานผานชม ประตูน้ําอีสนาลอค (Esna Lock) การเปดประตูน้ําจากระดับน้ํา
ที่สูงกวาจนถึงการนําเรือลงสูระดับน้ําที่ต่ํากวา จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูเรือ เพื่อแลนยังเมืองลุคซอร อยูทาง
ตอนใตของเมืองไคโร กวา 650 กิโลเมตรตั้งอยูทั้งสองฝงของแมน้ําไนล มีแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
 รับประทานอาหารเย็นในเรือ พรอมชมโชว
 พักคางคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว

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

VS020617

www.etravelway.com/+

Page 3 of 9

วันที่ 5/
04.30 น.
เชา

กลางวัน
บาย

ลุคซอร - ฝงตะวันตกของแมนํ้าไนล - ฝงตะวันออกของแมนํ้าไนล
B L
D
เชานี้พบประสบการณใหม ขึ้นบอลลูนลอยฟา ซื้อเพิ่มทานละประมาณ 120 $ กรุณาติดตอหัวหนาทัวร
 รับประทานอาหารเชาในเรือ
ออกเดินทางโดยรถยนตเพื่อเที่ยวชมเมืองลุคซอร ชม เขตเวสตแบงค (West Bank) หรือเมืองทางฝง
ตะวันตกของแมนํ้าไนล นําทานเที่ยวชม อนุสาวรียแหงเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปสลักหินทราย
ขนาดใหญ 2 รูป มีความสูงถึง 20 เมตรซึ่งสมัยกอนเปนวิหารที่ใชฝงพระศพของฟาโรหอเมนโนฟสที่ 3 แต
เมื่อ 27 ปกอนคริสตกาลเกิดแผนดินไหวรุนแรง ทําใหตัววิหารทั้งหลังพังลงมา เหลือเพียงรูปสลัก 2 รูปเทา
เทานั้น ซึ่งตางมีตํานานที่เลาตางกันไป แตบางก็วาไดยินเสียงออกมาจากรูปสลักทั้งสองนี้ จากนั้นนําทานไป
ชม หุบผากษัตริย (Valley of The Kings) ซึ่งเปนสถานที่ฝงพระศพของฟาโรห 62 พระองค แยกตาม
สุสานตางๆในบริเวณหุบผา ซึ่งตั้งอยูบริเวณหนาผาธีบัน ที่บริเวณนี้เปนภูเขาหินทรายสีแดง ในแตละสุสาน
ตองใชการขุดเจาะภูเขาเขาไปทําเปนชองทางลับภายใน จะทําทางเดินเปนชวงๆ และทําเปนหองสําหรับวาง
โลงศพ สมบัติ ขาวของเครื่องใชสวนตัวของฟาโรห ชมความอัศจรรยของภาพวาดตามผนังจากสีธรรมชาติที่มี
อายุเปนพันๆปจากยุคฟาโรหแตยังคงความสวยงามไวจนถึงยุคปจจุบันนี้ นําทานเขาชม3สุสานที่สวยที่สุดและ
สมบรูณที่สุด จากนั้นนําทานชมวิหารเดลบาฮารี (Deir El Bahari) อนุสรณสถานที่ประดิษฐานพระศพ
ของฟาโรหหญิงฮัปเซปซุท หรือที่รูจักกันในนามของ “ราชินีหนวด” ไดรับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท
“เซเนมุท” เมื่อกวา 3,500 ปมาแลว การที่พระนางตองปลอมพระองคเปนชายนั้น ก็คงมีความจําเปนที่
จะตองทําใหผูที่อยูใตบังคับบัญชาเชื่อฟง เพราะการเปนผูนําหญิงนั้นไมนาจะเปนที่ยอมรับ
 รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ บุฟเฟย
ออกเดินทางโดยทางรถยนต เพื่อเที่ยวชม เขตตะวันออก (East Bank) ของเมืองลุคซอร
นําทานชม มหาวิหารคารนัค (The Temple of Karnak) เปนวิหารที่ใหญที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมี
เนื้อที่ถึง 60 เอเคอร ซึ่งใหญพอที่จะนําโบสถขนาดใหญของยุโรปไปวางไดถึง10 หลัง มหาวิหารแหงนี้เริ่ม
กอสรางในสมัยฟาโรห ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแดเทพอมอน-รา เมื่อกวา 3,600 ป มาแลว หลังจากนั้น
ฟาโรหองคตางๆ ก็เริ่มสรางเพิ่มเติม ทําใหวิหารมีขนาดใหญขึ้นอยางมาก แตเห็นความยิ่งใหญของวิหารแลว
ขอใหทุกทานลองจินตนาการดูวาชาวอียิปตโบราณใชวิธีใดในการขนยายเสาและหิน
หลังจากนั้นนําทานชม (The Temple of Luxor) ซึ่งสรางถวายแกเทพอมอน-รา กษัตริยแหงเทพเชนกัน
วิหารนี้ไดรับการบูรณะในป ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบดวยซุมประตูขนาดใหญและรูปสลัก
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ค่ํา

หินแกรนิตขนาดมหึ มา สลักเปนรู ปฟาโรหรามเซสที่ 2 และมหาราชินีเ นเฟอตารี ชมเสาโอบิ ลิสก เสา
หินแกรนิตขนาดใหญ ซึ่งแกะสลักดวยอักษรอียิปตโบราณ (เฮโรกริฟฟค)
 รับประทานอาหารเย็นพรอมชมโชวบนรือ บุฟเฟย
 พักคางคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว
**โปรแกรมบนเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการเดินเรือ

วันที่ 6/

ไคโร - ประมิด - เมมฟส - ซัคคาประมิดขั้นบันได

B L D

06.00 น.  รับประทานอาหารเชา- เช็คเอาทออกจากเรือ
นําทานเดินทางสูสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสูเมืองไคโร
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  MS352 LXR CAI 08.40-09.50 (1 ชั่วโมง)
09.25 น. ถึงสนามบิน ไคโร นําทานเดิน ทางสูประมิด หนึ่ งในเจ็ด สิ่งมหัศจรรยของโลก เชน มหาป ระมิดคี ออฟ
(Cheops) ประมิดเคฟเฟร (Chephren) และประมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟงซ (Sphinx) ซึ่งมี
หนาที่เฝาวิหารและสุสานของกษัตริย เปนเครื่องแสดงถึงอํานาจ ลําตัวเปนสิงโตหมอบเพศผู มีขนาดใหญ
ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงกอนเดียวโดยใชพระพักตรของ
ฟาโรหเคฟเฟร โดยที่บริเวณที่ราบสูงกีซานี้มีเพียงตัวเดียวเทานั้น *** พิเศษ แถมขี่อูฐชมวิวโดยรอบ
ฟรี!!!!***
กรุณาทิปคนจูงอูฐ 1$ มุดใตประมิตประมาณ 20$ กรุณาติดตอไกดหรือหัวหนาทัวร
เที่ยง
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น
บาย
นําทานเดินทางสูเมืองเมมฟส (Memphis) เมืองหลวงเกา แหงแรกในยุคอียิปตโบราณกวา 5,000 ป ถูก
บันทึกไวในประวัติศาสตรวามีความสําคัญ ในการรวมอียิปตบนและอียิปตลางใหเปนหนึ่งเดียว โดยฟาโรห
นาเมอร ปฐมกษัตริยแหงราชวงศที่ 1 ระหวางทางทานจะไดเห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูป
แกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยูในระดับพื้นดิน เขาชมพิพิธภัณฑกลางแจงแหงเมืองเมมฟส อันจัดแสดง
รูปแกะสลักขนาดยักษ ดวยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอัสวานของ ฟาโรหรามเสสที่ 2 ซึ่งมีพระพักตรอัน
งดงาม ซึ่งสลักดวยชางฝมือชั้นเยี่ยมไวในอาคารโปรง ซึ่งภายในยังจัดแสดงชิ้นสวนวัตถุโบราณและรูปสลัก
จากวิหารสําคัญตางๆในอียิปต สวนการจัดแสดงกลางแจง ชมสฟงค และ ฟาโรหรามเสสที่ 2 โดยแตละองค
จะสวมมงกุฎที่มีลักษณะแตกตางกัน จากนั้นเดินทางตอไปยังเมืองโบราณที่ใกลกันอีกเมืองคือ ซัคคารา
(Sakkara) เพื่อชมประมิดขั้นบันได (Step pyramids) เปนสิ่งกอสรางขนาดใหญ ใชเปนสถานที่ฝงพระศพ
ของ กษัตริยซอเซอร และเปนตนแบบของปรามิด
ค่ํา
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น
 พักคางคืน ณ ไคโร โรงแรม 4 ดาว
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วันที่ 7/
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา
19.30

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต - ตลาดขาน เอล คาลิลี่

B L D

 รับประทานอาหารเชาในโรงแรม - เช็คเอาทออกจากโรงแรม
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ําคา
จัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste Mariette ทั้งอาคารเกาแกและการตกแตง
ภายในได รั บ การยกย องว างดงามสมบู ร ณ แ ห งหนึ่ งของเมื องนี้ ชมหน ากากทองคํ าของฟาโรห ตุ ตั น คาเมน
(Tutankhamun) และงานศิลปะที่มีคาไมต่ํากวา 250,000 ชิ้น มีอายุเกาแกเกือบหาพันปมาแลว ชมรูปปนดินที่
แสดงถึงชีวิตประจําวันของชาวอียิปต ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอรติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยูที่
เบอรลิน) ชมพระรูปของฟาโรหอัคนาแตน-ฟาโรหนักปฏิวัติ ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรหสตรีองค
เดียวของอียิปต) รถศึก และเกาอี้บัลลังกทองคํา นอกจากนี้ทานยังไดชมสมบัติอันล้ําคาอื่นๆ อีกมากมาย เชน
แหวน, สรอยขอมือ, สรอยคอ ฝมือประณีต ลวนมีอายุกวา 3,300 ป หากทานตองการเขาชมหองมัมมี่กษัตริย
2หอง ชมมัมมี่ขององคฟาโรหรามเสสที่ 2 และมัมมี่ของฟาโรหองคอื่นๆ (ตองจายคาเขาชมประมาณ 700บาท/
100ปอนดอียิปต/ทาน )
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น
ชม Citadel ปอมปราการเกาแก สรางเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุลตานซาลาอัดดิน เพื่อเปนปอมปราการปองกัน
การรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสด อยูบนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศนของกรุงไคโรได
ไกลถึงปรามิดที่กีซา ชม สุเหราแหงโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali) สุเหราที่ใหญและสูงที่สุดในกรุงไคโร
สรางในป ค.ศ. 1830 เสร็จป ค.ศ. 1848 เปนสัญลักษณของกรุงไคโร ประกอบดวย 2 สวน คือ ตัวสุเหรา และ
สวนของสนาม ตรงกลางเปนรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญสูง 52 เมตร เสนผานศูนยกลาง 21 เมตร มีโดมขนาด
เล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสรางดวยหิน Albaster ตกแตงดวยโคมไฟระยางดงามตามแบบศิลปะอิสลาม
หนาสุเหรามีหอนาฬิกาที่พระเจาหลุยสฟลิปปแหงฝรั่งเศสมอบใหรัฐบาลอียิปตเปนของขวัญ แลกกับเสาโอเบ
ลิสกจากวิหารลักซอร ที่ปจจุบันตั้งอยูที่ Place de la Concorde กรุงปารีส
ชอปปงสินคาพื้นเมืองที่ ตลาดขาน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายดวยรานคา เครื่องเทศ
เครื่องเงิน, รานทอง, เสื้อผา ฯลฯ ชมรานกาแฟอายุรวม 200 ป ฟชาวี คอฟฟเฮาส (หัวหนาทัวรนําทางไปได) อันเปน
ที่ชื่นชอบของนักทองเที่ยว อยากไดสินคาประเภทใด ของดีและถูก แจงหัวหนาทัวรได จะไดพาไปถูกราน
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น
นําทานออกเดินทางสูสนามบินไคโรเพื่อเดินทางกลับสูประเทศไทย
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23.15 น.
วันที่ 8/
12.40 น.

 บินตรงสูกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS960 CAI BKK 23.15-12.40+ (8 ชั่วโมง)
ไคโร-กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

อัตราคาบริการ ตอทาน
ระดับที่พัก
พักคู (บาท/ทาน)
พักเดี่ยวเพิ่ม (บาท)
งดแถมกระเปา (คณะ20ทานขึ้นไป)
18-25 ก.ค. 60
4-5 ดาว
55,900
7,000
22-29 ส.ค. 60
4-5 ดาว
55,900
7,000
19-26 ก.ย. 60
4-5 ดาว
55,900
7,000
*หมายเหตุ* ราคาแพ็คเกจทัวรนี้ไมมีแจกกระเปาเดินทาง
อัตรานี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไปกลับ และบินภายในประเทศ โดยสายการบินอียิปตแอร ชั้นประหยัด
 คาภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ และภาษีสนามบินที่ไคโร-อัสวาน-ลัคซอร
 โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุรายการหรือเทียบเทา
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
รถสําหรับนําเที่ยวตามรายการ
 บริการไกดจากประเทศอียิปต ภาษาอังกฤษ
 คาประกันอุบัติเหตุแบบหมูคณะวงเงิน 1,000,000 บาท
 คาอาหารตามที่ระบุในรายการ และคาน้ําระหวางมื้ออาหารทุกมื้อ และน้ําดื่มระหวางวันทานละ2ขวด/วัน/คน
 คาธรรมเนียมและคาดําเนินการ ในการยื่นขอวีซา แบบทองเที่ยว สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีทานถูกปฏิเสธการ
ขอวีซา ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใหทาน)
อัตรานี้ไมรวม
 คาใชจายสวนตัว
 คายานพาหนะทองเที่ยวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผูเดินทางตองการชมสถานที่ทองเที่ยวอิสระหรือรายการเสริม)
 คาอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิเชน น้ําสม เบียร วิสกี้ น้ําอัดลม ฯลฯ
 คาใชจายนอกเหนือระบุในโปรแกรม / คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทิปไกด ทัวรลีดเดอรอียีปต และคนขับรถ ขั้นต่ํา 5$/วัน/ทาน ทิปหัวหนาทัวรไทยตามศรัทธา (วันละ3$/ขั้นต่ํา)
 คายกกระเปา, สนามบิน/โรงแรมฯ / คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว
เงื่อนไขการชําระเงิน
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 45 วันทําการ กอนการเดินทาง พรอมชําระคามัดจําทัวร 10,000 บาท/ทาน ภายใน
2 วันทําการ นับจากที่ไดรับการยืนยันที่นั่งแนนอน พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน6เดือน
นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2748
6246-7
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2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 36 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอย
กวา 45 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร
(การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิก
การจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
3.สงมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซาตามที่กําหนด ***(กรณีเปนชาวตางชาติ อาจจะตองใชเวลานานกวาปกติ
ประมาณ 1 เดือน)
4.กรณี วี ซา ไม ผ า นการพิ จ ารณาจากทางสถานทู ต ฯ บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ใ นการหั กค า ธรรมเนี ย มการยื่ น วี ซ า ,
คาบริการ และคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง
เงื่อนไขการยกเลิก
1. การยกเลิกตองแจงลวงหนา 30 วันทําการกอนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินมัดจํา งวด
แรก
2.กรณียกเลิกหลังยืนวีซาและออกตั๋ว 25 วันทําการ บริษัทฯ มีความจําเปนตองขอหัก 70 % ของคาทัวร
6.กรณียกเลิกกะทันหันกอนการเดินทางไมเกิน 15 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินเต็มจํานวน100%
หมายเหตุ
1. บริษัทฯไมมีนโยบายยกเลิกทัวร ในกรณีที่ไมครบ 15 ทาน จะไมมีหัวหนาทัวรเดินทางดวย แตมีเจาหนาที่ที่อียีปต
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
3. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตฯเพื่อใหอยูใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่องวีซาของทาน เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของ
บริษัทฯ เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง ทาง
บริษัทฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของเอกสารวีซา
5. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณหนางานที่เกิดขึ้นจริง
**หมายเหตุ ** กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความ
ปลอดภัยเปนหลัก และรายการ-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสายการบินโดยจะยึด
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ”
เอกสารประกอบการขอวีซา Egypt
- หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือการใชงานอยางนอย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และตองมีหนาวางเหลือสําหรับ
ประทับตราวีซา และตราประทับเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม
- รูปถาย ตองเปนรูปถายหนาตรงเปนรูปสี ขนาด 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 ใบ และตองเปนรูปถายที่มีพื้น
หลังสีขาว เทานั้น ทางสถานทูตไมรับพิจารณารูปถายที่เปนรูปสติ๊กเกอร หรือรูปพิมพจากคอมพิวเตอร รูปโพลาลอยด
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และรูปถายที่มีวิวดานหลัง
- หลักฐานการงาน
กรณีเปนเจาของกิจการ ตองแสดงสําเนา ใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทาง
แสดงความเปน เจาของกิจการ เปนกรรมการ หรือ หุนสวน (ไมตองใชตัวจริง)
***** สําคัญมาก จะตองเซ็นชื่อรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเปนสําคัญ *****
กรณีเปนพนักงาน ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหนวยงานที่สังกัด มีขอความระบุตําแหนง
เงิน เดือน รายได วั นเริ่มทํ างาน และชว งเวลาที่ไดรับ อนุมัติใหลาหยุ ดงาน เปน ภาษาอั งกฤษเทานั้น และจะตอง
ประทับตราบริษัทรับรองเปนสําคัญ
กรณี เป นนัก เรี ยน หรื อ นั กศึ กษา ต องมีหนั งสื อรับ รองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู พรอมตรา
ประทับของทางโรงเรียน (เปนภาษาอังกฤษเทานั้น) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พรอมทั้งเซ็นชื่อรับรอง
สําเนา
- หลักฐานการเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเดินทาง จากทางธนาคารเปนภาษาอังกฤษ พรอมตรา
ประทับจากทางธนาคาร **ย้ํา** ไมสามารถใชสําเนาบัญชี เงินฝากธนาคารยอนหลัง 6 เดือน
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