รหัสทัวร์ : THE8-MS-EG-11-28APR19
วันที่ 3/ 13 เม.ย
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

พิพธิ ภัณฑสถำนแห่ งชำติอยี ปิ ต์ – สุ เหร่ ำแห่ งโมฮัมหมัด อำลี

BLD

 รับประทำนอำหำรเช้ ำในโรงแรม - เช็คเอ้ำท์ออกจำกโรงแรม
จากนั้นออกเดิ นทางสู่ พิพิธภัณฑสถำนแห่ งชำติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุ ล้ าค่า
จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดี ชาวฝรั่งเศส ชื่ อ Auguste Mariette ทั้งอาคารเก่าแก่และการตกแต่ง
ภายในได้รั บ การยกย่ องว่ า งดงามสมบู รณ์ แห่ ง หนึ่ ง ของเมื องนี้ ชมหน้ า กากทองค าของฟาโรห์ ตุ ต ันคาเมน
(Tutankhamun) และงานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ากว่า 250,000 ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปี มาแล้ว ชมรู ปปั้ นดินที่แสดง
ถึงชี วิตประจาวันของชาวอียิปต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ ติติ 1 ใน 2 ชิ้ นที่ มีชื่อของโลก (อี กชิ้ นอยู่ที่
เบอร์ ลิน) ชมพระรู ปของฟาโรห์อคั นาแตน-ฟาโรห์นกั ปฏิวตั ิ ชมพระรู ปของพระนางฮัตเชปสุ ต รถศึก และเก้าอี้
บัลลังก์ทองคา นอกจากนี้ ท่านยังได้ชมสมบัติอนั ล้ าค่าอื่นๆ อีกมากมาย เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝี มือ
ประณี ต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี หากท่านต้องการเข้าชมห้องมัมมี่กษัตริ ย ์ ชมมัมมี่ขององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2
และมัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่นๆ (ต้องจ่ายค่าเข้าชม 180ปอนด์อียปิ ต์/ท่าน )
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ชม Citadel ป้ อมปรำกำรเก่ ำแก่ สร้างเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุ ลต่านซาลาอัดดิน เพื่อเป็ นป้ อมปราการป้ องกันการ
รุ กรานของศัตรู สมัยสงครามครู เสด อยู่บนเนิ นเขากลางกรุ งไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุ งไคโร ชม
สุ เหร่ ำแห่ งโมฮัมหมัด อำลี (Mohammad Ali) สุ เหร่ าที่ใหญ่และสู งที่สุดในกรุ งไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็ จปี
ค.ศ. 1848 เป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งไคโร ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ตัวสุ เหร่ า และ ส่ วนของสนาม ตรงกลางเป็ น
รู ปสี่ เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคาร
สร้างด้วยหิ น Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุ เหร่ ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้า
หลุ ยส์ ฟิลิ ปป์ แห่ งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็ นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิ สก์จากวิหารลักซอร์ ที่ปัจจุบนั
ตั้งอยูท่ ี่ Place de la Concorde กรุ งปารี ส
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 พักค้างคืน ณ ไคโร โรงแรม 5 ดำว

รหัสทัวร์ : THE8-MS-EG-11-28APR19
วันที4่ /14 เม.ย

อัสวำน-วิหำรฟิ เลย์ (เรื อแม่ นำ้ ไนล์ )

B

10.00 น. เช็คอ้าท์ออกจากโรงแรม
12.45 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  MS395 CAI-ASW 12.45-14.10
14.10 น. ถึงสนามบินอัสวาน จากนั้นนาท่านเข้าสู่ เรื อสาราญล่องที่พร้อมด้วยสิ่ งอานวยความสะดวก
บ่าย
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในรื อ บุฟเฟย์
นาท่านไปยัง วิหำรฟิ เลย์ (Philae) โดยเรื อวิหารนี้ สร้ างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิ ส (Isis) ระหว่างทางแวะชม
แหล่งหิ นแร่ แกรนิ ตที่เก่าแก่และเสาหิ นโอเบลิ ก (The Unfinished Obelisk) ที่ยงั สร้างไม่เสร็ จ หากสร้ าง
เสร็ จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็ นเสาโอเบลิกที่สูงที่สุดในอียิปต์ ชม เขื่อนอัสวำน หรื อเรี ยกอีกชื่ อหนึ่ งว่า ไฮด์แดม
(High Dam) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน้ าหล่อเลี้ยงไร่ นาตลอดปี อีกทั้งยังใช้พลังน้ าเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้ องกันน้ าจากแม่น้ าไนล์ไหลท่วมเวลา
ถึงฤดูน้ าหลาก เขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร
ค่า
 รับประทำนอำหำร ณ ภัตราคารในเรื อ บุฟเฟย์
 พักค้างคืนบนเรื อ ระดับ 5 ดำว Jaz Jubilee Nile Cruise
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รหัสทัวร์ : THE8-MS-EG-11-28APR19
วันที4่ /15 เม.ย
เช้าตรู่
05.00 น.
08.00 น.

บ่าย

อำบูซิมเบล -วิหำรรำมเสสที่ 2- วิหำรคอมออมโบ (เรื อแม่ นำ้ ไนล์ )

B

L

 รับอำหำรเช้ ำ (อำหำรกล่อง)
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอาบูซิมเบลโดยทางรถ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
นาท่านถึงมหาวิหารอาบูซิมเบล เพื่อชมสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ คือ มหำวิหำรรำมเสสที่ 2 Great Temple of RamsesII
ซึ่ งถื อว่าเป็ นวิหารที่สาคัญแห่ งหนึ่ ง ด้านหน้าวิหารจะมีรูปสลักซึ่ งมีพระพักตร์ ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ 4
องค์ตรงทางเข้า สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็ นที่บูชาแด่เทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากาติ (Horakhati) และสร้างวิหาร
ใกล้เคี ยงกันสร้ างเป็ นเกี ยรติ แก่ ราชิ นีเนเฟอร์ ตารี (Nefertari) เดิ มที วิหารแห่ งนี้ ได้จมอยู่ใต้น้ าจากการสร้ า ง
เขื่ อนอัสวาน ทางยูเนสโกได้ช่วยกู้วิหารนี้ ตามแบบเดิ มทุ กตารางนิ้ วคงสภาพไว้เหมือนเดิ ม เมืองได้เวลาอัน
สมควรนาท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินเพื่อเดินทางสู่ เมืองอัสวาน
เดินทางกลับสู่ เมืองอัสวานโดยทางรถ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
ถึงเมืองอัสวาน นาท่านสู่ เรื อแม่น้ าไนล์
 รับประทำนอำหำร ณ ภัตราคารในเรื อ บุฟเฟย์
อิสระกับทิวทัศน์ธรรมชาติ พร้อมจิบชายามบ่ายบนเรื อ จากนั้นนาท่านออกเดินทางไปชม วิหำรคอมออมโบ เป็ น
วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์คือ เทพโซเบค มีเศียรเป็ นจระเข้ ชาวบ้านสร้างวิหารนี้ข้ ึนมาเนื่ องจากใน
สมัยก่อนโคงน้ าตรงที่ ต้ งั วิหารแห่ งนี้ จะเป็ นจุดที่จระเข้ชอบมานอนเกยอยู่ขา้ งตลิ่ ง ด้วยความเกรงกลัวจระเข้
ชาวบ้านจึงสร้างวิหารคอมออมโบขึ้นมา เพื่อบูชาคารวะต่อเทพแห่ งจระเข้โซเบคแล้ว เทพโซเบคจะปกป้ องคุม้
ภัยไม่ให้ถูกจระเข้ทาร้ายได้ วิหารแห่งนี้อยูด่ า้ นขวามือ ส่ วนวิหารทางด้านซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็ น
เหยีย่ ว เทพเจ้าแห่งการต่อสู ้และความกล้าหาญ จากนั้นนาท่านกลับสู่ เรื อเพื่อล่องเรื อต่อไปยัง เมืองเอ็ดฟู

19.00 น.

Cocktail Party (in the Bar)

ค่า

 รับประทำนอำหำร ณ ภัตรำคำรในเรื อ (บุฟเฟย์ )
 พักค้างคืนบนเรื อ ระดับ 5 ดำว Jaz Jubilee Nile Cruise

D

รหัสทัวร์ : THE8-MS-EG-11-28APR19
วันที่ 5/ 16 เม.ย
เช้า

วิหำรเอ็ดฟู - วิหำรลัคซอร์ – (เรื อแม่ นำ้ ไนล์ )

B

L

D

ค่า

 รับประทำนอำหำรเช้ ำในเรื อ
นาท่านไปชม วิหำรเอ็ดฟู (เมื่อเรื อมาถึ งวิหารคณะต้องนัง่ รถม้าสู่ วิหารประมาณ 10 นาที รถม้า 1 คน นัง่ ได้
ประมาณ 4 ท่าน) วิหารสร้ างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส ซึ่ งสร้ างด้วยหิ นสี ดา ในสมัยพระนางคลีโอพัตรา เมื่อ
ประมาณ เกือบ 2,000 ปี มาแล้ว นาท่านผ่านชม ประตูนำ้ อีสน่ ำล๊ อค (Esna Lock) การเปิ ดประตูน้ าจากระดับน้ าที่สูง
กว่าจนถึ งการนาเรื อลงสู่ ระดับน้ าที่ต่ ากว่า จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เรื อ เพื่อแล่นยังเมืองลุคซอร์ อยูท่ างตอน
ใต้ของเมืองไคโร กว่า 650 กิโลเมตรตั้งอยูท่ ้ งั สองฝั่งของแม่น้ าไนล์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
 รับประทำนอำหำร ณ ภัตราคารในเรื อ บุฟเฟย์
อิสระกับทิวทัศน์ธรรมชาติ พร้อมจิบชายามบ่ายบนเรื อ
เรื อแล่นสู่ เมืองลักซอร์ นาท่านชมวิหำรลัคซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่ งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริ ย ์
แห่ งเทพเช่นกัน วิหารนี้ ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริ เวณวิหารประกอบด้วยซุ ้มประตูขนาดใหญ่
และรู ปสลักหิ นแกรนิ ตขนาดมหึ มา สลักเป็ นรู ปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชิ นีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์
เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่ งแกะสลักด้วยอักษรอียปิ ต์โบราณ (เฮโรกริ ฟฟิ ค)
 รับประทำนอำหำร ณ ภัตรำคำรในเรื อ (บุฟเฟย์ )

21:00

Galabya Party (in the Bar).

 พักค้างคืนบนเรื อ ระดับ 5 ดำว M/S Jaz Jubilee Nile Cruise

รหัสทัวร์ : THE8-MS-EG-11-28APR19
วันที่ 6/31 ธ.ค
04.30 น.
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

อนุสำวรีย์แห่ งเมมนอน–หุบผำกษัตริย์-วิหำรเดลบำฮำรี -มหำวิหำรคำร์ นัค-(เรื อแม่ นำ้ ไนล์ )

B

L

เช้านี้พบประสบการณ์ใหม่ ขึ้นบอลลูนลอยฟ้า ซื้ อเพิ่มท่านละประมาณ 130 $ กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
 รับประทำนอำหำรเช้ ำในเรื อ
ออกเดินทางโดยรถยนต์เพื่อเที่ยวชมเมืองลุคซอร์ ชม เขตเวสต์ แบงค์ (West Bank) หรื อเมืองทางฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ าไนล์ นาท่านเที่ยวชม อนุสำวรี ย์แห่ งเมมนอน (Colossi of Memnon) รู ปสลักหิ นทรายขนาดใหญ่ 2
รู ป มีความสู งถึง 20 เมตรซึ่ งสมัยก่อนเป็ นวิหารที่ใช้ฝังพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิ สที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปี ก่อน
คริ สตกาลเกิดแผ่นดินไหวรุ นแรง ทาให้ตวั วิหารทั้งหลังพังลงมา เหลือเพียงรู ปสลัก 2 รู ปเท่า เท่านั้น ซึ่ งต่างมี
ตานานที่เล่าต่างกันไป แต่บา้ งก็วา่ ได้ยนิ เสี ยงออกมาจากรู ปสลักทั้งสองนี้ จากนั้นนาท่านไปชม หุบผำกษัตริย์
(Valley of The Kings) ซึ่ งเป็ นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์ แยกตามสุ สานต่างๆในบริ เวณหุ บ
ผา ซึ่ งตั้งอยูบ่ ริ เวณหน้าผาธี บนั ที่บริ เวณนี้ เป็ นภูเขาหิ นทรายสี แดง ในแต่ละสุ สานต้องใช้การขุดเจาะภูเขาเข้า
ไปทาเป็ นช่ องทางลับภายใน จะทาทางเดิ นเป็ นช่ วงๆ และทาเป็ นห้องสาหรับวางโลงศพ สมบัติ ข้าวของ
เครื่ องใช้ส่วนตัวของฟาโรห์ ชมความอัศจรรย์ของภาพวาดตามผนังจากสี ธรรมชาติที่มีอายุเป็ นพันๆปี จากยุค
ฟาโรห์แต่ยงั คงความสวยงามไว้จนถึงยุคปั จจุบนั นี้ นาท่านเข้าชม3สุ สานที่สวยที่สุดและสมบรู ณ์ที่สุด จากนั้น
 รับประทำนอำหำร ณ ภัตรำคำรจีน
นาท่านชมวิหำรเดลบำฮำรี (Deir El Bahari) อนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิ งฮัปเซปซุ ท
หรื อที่รู้จกั กันในนามของ “ราชินีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เมื่อกว่า 3,500
ปี มาแล้ว การที่พระนางต้องปลอมพระองค์เป็ นชายนั้น ก็คงมีความจาเป็ นที่จะต้องทาให้ผทู ้ ี่อยูใ่ ต้บงั คับบัญชา
เชื่อฟั ง เพราะการเป็ นผูน้ าหญิงนั้นไม่น่าจะเป็ นที่ยอมรับ นาท่านเดินทางเที่ยวชม เขตตะวันออก (East Bank)
ของเมืองลุคซอร์ เพื่อ ชม มหำวิหำรคำร์ นัค (The Temple of Karnak) เป็ นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหาร
หลังเดี ยวมีเนื้ อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่ งใหญ่พอที่จะนาโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง10 หลัง มหาวิหาร
แห่งนี้ เริ่ มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ ทุตโมซิ สที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแล้ว หลังจาก
นั้น ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ่ มสร้างเพิ่มเติม ทาให้วิหารมีขนาดใหญ่ข้ ึนอย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหาร
แล้ว ขอให้ทุกท่านลองจินตนาการดูวา่ ชาวอียปิ ต์โบราณใช้วธิ ีใดในการขนย้ายเสาและหิน
 รับประทำนอำหำร ณ ภัตรำคำรในเรื อ (บุฟเฟย์) (21:30 Belly Dancer & Dervish Show)
 พักค้างคืนบนเรื อ ระดับ 5 ดำว M/S Jaz Jubilee Nile Cruise
โปรแกรมบนเรื ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการเดินเรื อ

D
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วันที่ 7/18 เม.ย
06.00 น.
เช้า
09.40 น.
10.50 น.
เที่ยง
บ่าย

ค่า

ลักซอร์ – สนำมบินไคโร - อเล็กซำนเดรีย

BLD

 รับประทานอาหารเช้า– เช็คเอ้าท์ออกจากเรื อ
เมื่อได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน ลัคซอร์ เพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองไคโร
 บินสู่ ไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS364 LXR-CAI 09.40-10.50
ถึงสนามบินไคโร
 รับประทำนอำหำรกลำงวันอำหำรไทย (อำหำรกล่อง)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซำนเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
นาท่านชม ป้ อมปรำกำรซิทำเดล (CITADEL) ซึ่ งในอดีตนั้นเป็ นที่ต้ งั ของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็ น
หนึ่ง
ในสิ่ ง มหัศ จรรย์ของโลกยุคโบราณ ปั จจุ บนั เหลื อเพีย งส่ วนที่ เป็ นฐานและได้มี รับ การทะนุ บ ารุ งต่ อเติ มจาก
สุ ลต่าน เกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่ วนเข้ามา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์ เรเนียนที่สวยงาม
 รับประทำนอำหำร ภัตรำคำรในโรงแรม
 พักค้างคืน ณ เมืองอเล็กซานเดรี ย โรงแรม 5 ดำว
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วันที่ 9/19 เม.ย

ห้ องสมุดแห่ งอเล็กซำนเดรีย-ตลำดข่ ำน เอล คำลิลี่ - สนำมบินไคโร

B

L

D

เช้า

 รับประทำนอำหำรเช้ ำในโรงแรม - เช็คเอ้ำท์ออกจำกโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อีกหนึ่ งตานานแห่ งหน้าประวัติศาสตร์ การศึกษาของโลก นัน่ ก็คือห้ องสมุดแห่ งอเล็ก
ซำนเดรีย (Library of Alexandria) ที่เรี ยกได้เลยล่ะว่าเป็ น ‘แหล่งวิทยาการแห่ งแรกของโลก’ ทีมนักโบราณคดี
ของโปแลนด์และอียปิ ต์ ทาการขุดค้นบางส่ วนของ เมืองอเล็กซานเดรี ย ซึ่ งตั้งอยูร่ ิ มชายฝั่ง ทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
และได้พบสิ่ งก่อสร้างซึ่ งมีลกั ษณะคล้าย ห้องเรี ยน และหอประชุ ม ราว 2,000 ปี ที่แล้ว ห้องสมุดแห่ งนี้ เคยเป็ น
ศูนย์รวมของนักคิด นักเขียนแห่ งโลกโบราณ เป็ นที่สะสมผลงานสาคัญๆของนักปราชญ์กรี ก ทั้งของ พลาโต
โซเครติ ส และของอี ก หลายๆ คน แต่ น่ า เสี ย ดายที่ ผ ลงานเหล่ า นั้น ถู ก เผาท าลายไปพร้ อ มกับ ตัว ห้อ งสมุ ด
ห้ อ งสมุ ด อเล็ ก ซานเดรี ย ได้ ส ร้ า งขึ้ นมาใหม่ ใ กล้ ก ับ พื้ น ที่ เ ดิ ม ใช้ เ วลาการสร้ า งใหม่ น านกว่ า 12 ปี มี
สถาปั ตยกรรมทันสมัย และมี ระบบป้ องกันอัคคี ภยั เป็ นอย่า งดี รวบรวมหนัง สื อทุ ก ภาษาทัว่ โลก มี หนัง สื อ
มากกว่า 8 ล้านเล่ม วารสาร 4,000 ฉบับ และหนังสื อหายาก 50,000 เล่ม
เที่ยง
 รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไคโร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมืองที่ ตลำดข่ ำน เอล คำลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่ องเทศ
เครื่ องเงิน, ร้านทอง, เสื้ อผ้า ฯลฯ
ค่า
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม HOLIDAY INN
เมื่อได้เวลาอันควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินไคโรเพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
23.10 น.  บินตรงสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินอียปิ ต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS960 CAI BKK 23.10-13.10+ (8 ชัว่ โมง)
วันที่ 10/20 เม.ย
13.10 น.

ไคโร-กรุ งเทพฯ
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
************************************

**หมายเหตุ**
-รู ปภาพใช้ประกอบในการบรรยายโปรแกรมเท่านั้น
-โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์จริ งและเที่ยวบินภายในที่จองได้สาหรับแต่ละกรุ๊ ป

กำหนดเดินทำง 62 (คณะ20ท่ ำนขึน้ ไป) ระดับที่พกั พักคู่ (บำท/ท่ ำน) พักเดีย่ วเพิม่ (บำท)
11-20 เมษายน
5 ดาว
76,900
12,000
28 เมษายน – 7 พฤษภาคม
5 ดาว
73,900
12,000
*หมำยเหตุ* ราคาแพ็คเกจทัวร์น้ ีไม่มีแจกกระเป๋ าเดินทาง หรื อของสมนาคุณ

รหัสทัวร์ : THE8-MS-EG-11-28APR19
อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ และบินภายในประเทศ โดยสายการบินอียปิ ต์แอร์ ชั้นประหยัด
 ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุ งเทพ และภาษีสนามบินที่ไคโร-อัสวาน-ลัคซอร์
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 รถสาหรับนาเที่ยวตามรายการ
 บริ การไกด์จากประเทศอียปิ ต์ ภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ไทย
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าน้ าระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ และน้ าดื่มระหว่างวันท่านละ2ขวด/วัน/คน
 ค่าธรรมเนียมและค่าดาเนินการ ในการยืน่ ขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สาหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทย (กรณี ท่านถูกปฏิเสธ
การขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว
 ค่ายานพาหนะท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการ(กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการชมสถานที่ท่องเที่ยวอิสระหรื อรายการเสริ ม)
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ อาทิเช่น น้ าส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ าอัดลม ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ายกกระเป๋ า, สนามบิน/โรงแรมฯ / ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถ วันละ 5$ x 8 วัน = 40USD/ท่าน ตลอดทริ ป
 ค่าทิปไกด์สาหรับหัวหน้าทัวร์ ไทย ตามความพอใจ (ขึ้นต่าวันละ 90 บาท x 10 วัน)
 ค่าเข้าชมหลุมเก็บศพใต้ปิระมิต, ทิปสาหรับขี่อูฐ, ค่าทิปรถม้า, ค่าเข้าชม Light & Sound, ขึ้นBalloon ชมเมือง ค่าเข้า
หลุมศพกษัตริ ตุตนั คามูน หรื อหลุมศพอื่นที่นอกเหนือจาก 3 หลุมที่รวมในทัวร์ ฯลฯ ที่ไม่ระบุในโปรแกรม ท่านสามารถ
ติดต่อซื้ อทัวร์ เพิ่มได้กบั ไกด์ทอ้ งถิ่นหรื อหัวหน้าทัวร์
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 45วัน ก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่ งมอบเอกสาร
การเตรี ยมการยืน่ ขอวีซ่าตามที่กาหนด ***(กรณี เป็ นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
2. ส่ วนที่ เหลื อช าระทันที ก่อนยื่นวีซ่ า และการออกตัว๋ 35 วัน ก่ อนการเดิ นทาง เนื่ องจากจะต้องใช้ใ นการออกตัว๋
เครื่ องบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3. กรณี วีซ่ า ไม่ ผ่า นการพิ จ ารณาจากทางสถานทู ต ฯ บริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการหัก ค่ า ธรรมเนี ย มการยื่ นวี ซ่ า ,
ค่าบริ การ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็ นจริ ง
4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินมัดจา งวดแรก
5. กรณี ยกเลิกหลังยืนวีซ่าและออกตัว๋ 25 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 70 % ของค่าทัวร์
6.กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 20 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินเต็มจานวน100%
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หมำยเหตุ
1. ในกรณี ที่ไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหวั หน้าทัวร์ เดินทางด้วย หรื อราคาจะปรับตามผูเ้ ดินทางจริ ง
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. กรณี ยกเลิ ก การเดิ นทางภายหลัง จากได้ วีซ่ าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการแจ้ง สถานทู ตฯเพื่ อให้อยู่ใ น
ดุลพินิจของสถานฑู ตฯ เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถู กบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของ
บริ ษทั ฯ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรง ทาง
บริ ษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
5. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรื อหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ีเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริ ง
6. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบิน , เที่ยวบินล่าช้า หรื อหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางที่
ทาให้เกิดผลกระทบกับเที่ยวบินภายในประเทศ และท่านที่มีเที่ยวบินภายในประเทศไทย บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้ น
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- หนังสื อเดิน ทำง ต้องมีอายุเหลื อการใช้งานอย่างน้อย 6 เดื อน นับจากวันเดิ นทาง และต้องมีหน้าว่างเหลื อสาหรั บ
ประทับตราวีซ่า และตราประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
- รู ปถ่ ำย ต้องเป็ นรู ปถ่ายหน้าตรงเป็ นรู ปสี ขนาด 2 นิ้ ว ถ่ายไม่เกิ น 6 เดื อน จานวน 3 ใบ และต้องเป็ นรู ปถ่ายที่มีพื้น
หลังสี ขำว เท่ำนั้น ทางสถานทูตไม่รับพิจารณารู ปถ่ายที่เป็ นรู ปสติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รู ปโพลาลอยด์
และรู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง
- หลักฐำนกำรงำน
กรณีเป็ นเจ้ ำของกิจกำร ต้องแสดงสาเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดิ นทาง
แสดงความเป็ น เจ้าของกิจการ เป็ นกรรมการ หรื อ หุ น้ ส่ วน (ไม่ตอ้ งใช้ตวั จริ ง)
***** สาคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสาเนา และประทับตราบริ ษทั เป็ นสาคัญ *****
กรณีเป็ นพนักงำน ต้องมีหนังสื อรับรองการทางานจากทางบริ ษทั หรื อหน่ วยงานที่ สังกัด มี ขอ้ ความระบุ ตาแหน่ ง
เงิ นเดื อน รายได้ วันเริ่ ม ท างาน และช่ วงเวลาที่ ไ ด้รับอนุ ม ตั ิ ใ ห้ล าหยุดงาน เป็ นภาษาอังกฤษเท่ า นั้น และจะต้อง
ประทับตราบริ ษทั รับรองเป็ นสาคัญ
กรณีเป็ นนักเรียน หรื อ นักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน หรื อสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับ
ของทางโรงเรี ยน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสาเนาบัตรนักเรี ยน หรื อบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- หลักฐำนกำรเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงิ นในชื่ อของผูเ้ ดิ นทาง จากทางธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ พร้ อมตรา
ประทับจากทางธนาคาร **ยำ้ ** ไม่ สำมำรถใช้ สำเนำบัญชี เงินฝำกธนำคำรย้อนหลัง 6 เดือน

