
#16039 ทัวรอียิปต ไคโร 6 วัน 3 คืน สุสานแหงอเล็กซานเด
รีย มหาพีระมิดแหงกีซา บิน MS
ทัวรอียิปต ไคโร อเล็กซานเดรีย ซัคคารา โรงละครโรมัน ปอมปราการเคตเบย
หอสมุดแหงอเล็กซานเดรีย เสาปอมเปย จุดชมวิวพาโนรามา มหาสฟงซ พีระมิด
ขั้นบันไดซัคคารา พีระมิดโคง สุเหราโมฮัมหมัดอาลี คอรปติกไคโร โบสถลอย
พิพิธภัณฑคอปติค



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานไคโร - อเล็กซานเดรีย - โรงละครโรมันอเล็กซานเดรีย - ปอมปราการ
Citadel - หอสมุดอเล็กซานเดรีย - หลุมศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย   

Mercure
Cairo Le
Sphinx Hotel
หรือเทียบเทา

3 มหาพีระมิดแหงกีซา - ข่ีอูฐ - สฟิงซอียิปต - ศูนยกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ํา
หอมอิยิปต - ซัคคารา - พีระมิดขัน้บันไดซัคคารา - พีระมิดโคง   

Mercure
Cairo Le
Sphinx Hotel
หรือเทียบเทา

4 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต - ปอมปราการไคโร (ปอมซาลาดีน) - สุเหราแหง
โมฮัมหมัดอาลี - ตลาดผาฝายอิยิปต - ลองเรือแมน้ําไนล - ระบําหนาทอง   

Mercure
Cairo Le
Sphinx Hotel
หรือเทียบเทา

5 หมูบานคอรปติก ไคโร - โบสถเซนตเวอรจินแมรี (โบสถลอย) - พิพิธภัณฑคอปติค -
โบสถยิวเบนอีซรา - ตลาดขาน เอล คาลิลี่ - ถนนมุยส - ทาอากาศยานไคโร    -

6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

26 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 65 ฿49,900 ฿39,900 ฿39,900 ฿4,000

14 พ.ย. 65 - 19 พ.ย. 65 ฿46,900 ฿36,900 ฿36,900 ฿4,000

12 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65 ฿47,900 ฿37,900 ฿37,900 ฿4,000

9 ม.ค. 66 - 14 ม.ค. 66 ฿47,900 ฿37,900 ฿37,900 ฿4,000

23 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66 ฿47,900 ฿37,900 ฿37,900 ฿4,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานไคโร - อเล็กซานเดรีย - โรงละครโรมันอเล็กซานเด
รีย - ปอมปราการ Citadel - หอสมุดอเล็กซานเดรีย - หลุมศพ
ใตดินแหงอเล็กซานเดรีย - เสาปอมเปย

กําหนดการทั้งหมด

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.30 น. พรอมกันท่ี อาคารผุโดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิชัน 4 เคานเตอรสายการบิน EGYPT AIR ประตู 8
เคานเตอร Q โดยมีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกทุกทาน

บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

23.55 น./00.50 น. บินลัดฟาไปยัง ทวีปแอฟริกา ดวยเท่ียวบิน MS961 จุดกําเนิดแหงอารยธรรมของโลก สูประเทศท่ีครั้ง
หน่ึงเคยย่ิงใหญท่ีสุด และยังไมสามารถคนหาคําตอบไดในหลายเรื่องท่ี ประเทศอียิปต

04.20 น./06.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติไคโร เมืองหลวงของประเทศ ผานท่ีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทอง
ถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชม.)

พาทานเขาสูโรงแรม พรอมรับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

มุงหนาสู เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เมืองทาสําคัญของอียิปตตั้งแตในยุคโบราณ และเป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับ 2
ของประเทศในปัจจุบัน ตั้งอยูทางเหนือสุดของประเทศริมกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน ซ่ึงถือเป็นจุดท่ีแมน้ําไนลสิ้นสุด ยังเคยเป็น
สถานท่ีตั้งของประภาคารฟาโรสแหงอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก

ชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre) 1 ในสิ่งปลูกสรางท่ีจักรวรรดิโรมันท้ิงไวในชวงศตวรรษท่ี 2 และไดมีการ
ปรับปรุงแกไขจากความทรุดโทรมมาโดยตลอด จนท่ีทานจะไดเห็นในปัจจุบันนั้น จะเป็นรูปแบบท่ีสรางขึ้นมาใหมในสมัย
ศตวรรษท่ี 4 ซ่ึงถือวามีเพียงแหงเดียวในอียิปตเทานั้น ประกอบไปดวยอัฒจันทนหินออนสีขาวและสีเทาจํานวน 13 ชั้น เวนแต
ชั้นแรกท่ีทําจากหินแกรนิตเพ่ือสรางความแข็งแรงของโครงสราง

้ ้ ่



จากนั้นใหทานได ถายรูปกับ ปอมปราการเคตเบย (Qaitbay's Citadel) สรางขึ้นราวศตวรรษท่ี 15 ติดกับทะเล
เมดิเตอรเรเนียน โดยสุลตานเคตเบยแหงอาณาจักรออตโตมัน ซ่ึงเป็นจุดเริ่มตนในการเผยแพรศาสนาอิสลามในดินแดนแหงลุม
แมน้ําไนล บนพ้ืนท่ีเดิมของประภาคารฟาโรสแหงอเล็กซานเดรีย

พาทาน ถายรูปดานหนา หอสมุดแหงอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) ท่ีไดรับยกยองวาเป็นแหลงวิทยาการแหง
แรกของโลก เน่ืองจากเป็นท่ีเก็บตําราเรียน วรรณกรรม จดหมายเหตุ และบันทึกตางๆ บนกระดาษปาปิรุสเมืองกวา 2,000 ปีมา
แลว สันนิษฐานวาจะเป็นแหลงการเรียนการสอนท่ีมีแบบแผนแหงแรกๆ ของโลก

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พาทานชม สุสานแหงอเล็กซานเดรีย (Catacombs Of Alexandria) คําวาคาตาโกมบนั้น หมายถึงสุสานใตดินท่ีมนุษย
สรางขึ้น โดยเป็นคําท่ีมีในสมัยจักรวรรดิโรมัน ประกอบกับเป็นสุสานแบบท่ีโรมันนิยม จึงสันนิษฐานวาคาตาโกมบแหงอเล็ก
ซานเดรียสรางขึ้นในชวงศตวรรษท่ี 1 – 2 ซ่ึงสถานท่ีแหงน้ีนั้นเป็นอีก 1 รูปแบบของสุสานของกษัตริยอียิปต นอกเหนือจาก
รูปแบบพีรมิด และแบบวิหารท่ีเจาะเขาไปในเขา

ถัดไปไมไกลนั้นจะมี เสาปอมเปย (Pompey's Pillar) เสาตนน้ีตั้งตามชื่อสหายคนสนิทของจูเลียส ซีซาร ผูนําของ
สาธารณรัฐโรมัน และเป็น 1 ใน 3 กงสุลใหญของสาธารณรัฐ ท่ีในตอนหลังนั้นเป็นศัตรูกันและไดหลบหนีมาท่ีน่ีกอนถูกชาว
เมืองสังหาร

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม

พักท่ี Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานไคโร

อเล็กซานเดรีย

โรงละครโรมันอเล็กซานเดรีย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูท่ีกรุงไคโร ประเทศอียิปต หางจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นประตูสําคัญในการเขาออกอียิปต และยังเป็นทา
อากาศยานหลักของอียิปตแอร

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับสองในอียิปตและเป็นศูนยกลางเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ตัวเมือง
ทอดตัวยาวประมาณ 32 กิโลเมตรตามแนวชายฝ่ังทะเลเมดิเตออรเรเนียน เมืองน้ีกอตั้ง
ขึ้นเมื่อ 332 ปีกอนคริสตกาลโดยพระเจาอเล็กซานเดดอรมหาราช กษัตริยแหงมาซีโดเนีย
และผูนํากรีกลีกโครินธเพ่ือเป็ศูนยกลางอารยธรรมท่ีสําคัญ ปัจจุบันเมืองอเล็กซานเดรีย
เป็นศูนยกลางอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของอียิปตเน่ืองจากมีกาซธรรมชาติและทอสงน้ํามัน
จากสุเอซ และเป็นเมืองทองเท่ียวยอดนิยของประเทศอียิปต

เป็นหน่ึงในอนุสรณโรมันท่ีสําคัญในอเล็กซานเดรีย ถูกคนพบโดยบังเอิญในปี 1960 ใน
ชวงการปรับท่ีดินเพ่ือสรางอาคารของรัฐในยุคนั้นซ่ึงถูกฝังอยูใตดิน มีลักษณะเป็น
อัฒจันทรโรมันซ่ึงมีลักษณะของความสมมาตร สามารถรองรับผูชมไดประมาณ 600 คน
คาดวาท่ีน่ีถูกสรางขึ้นในศตวรรษท่ี 4 ในลักษณะท่ัวไปของยุคกรีก ท่ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นเจา
ภาพจัดงานดนตรีและการแขงขันกวีระหวางรัชสมัยของชาวโรมันในอียิปต



วันท่ี 3 มหาพีระมิดแหงกีซา - ขี่อูฐ - สฟงซอียิปต - ศูนยกระดาษปาป
รุส - โรงงานผลิตหัวน้ําหอมอิยิปต - ซัคคารา - พีระมิดขั้นบัน
ไดซัคคารา - พีระมิดโคง

 หมายเหตุ เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชม.

ปอมปราการ Citadel

หอสมุดอเล็กซานเดรีย

ปอมปราการซิทาเดล (CITADEL) ซ่ึงในอดีตนั้นเป็นท่ีตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือวา
เป็นหน่ึงในสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงสวนท่ีเป็นฐานและไดมีรับ
การทะนุบํารุงตอเติมจากสุลตานเกยตเบย โดยรวบรามซากเดิมบางสวนเขามา พักผอน
หยอนใจกับการชมทะเลเมดิเตอรเรเนียนท่ีสวยงาม

หอสมุดศึกษาประวัติศาสตรแหง เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต เป็นสถานท่ี
รวบรวมประวัติศาสตรและอารยธรรมโบราณของกรีกและอียิปตท่ีใหญท่ีสุดในโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หลุมศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย

เสาปอมเปย

 บาย

เป็นสถานท่ีฝังศพใตดินของกษัตริยอียิปตโบราณอีกแบบหน่ึงนอกเหนือไปจากปิรามิด
อยูท่ีเมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต อุโมงคแหงน้ีมีชื่อเรียกวา คาตาโกมบ
(catacombs) โดยขุดลึกเขาไปในภูเขาหินทรายเป็นขั้นๆ บางตอนมีความลึกถึง 70-80
ฟุต มีทางเดินกวาง 3-4 ฟุต ทางเดินจะวกไปเวียนมาเป็นระยะทางนับรอยไมล ผนัง
อุโมงคถูกเจาะเป็นชอง ๆ ลึกเขาไปเพ่ือใชเป็นท่ีบรรจุศพ มีแทนบูชาและตะเกียงดวงเล็ก
ๆ แขวนไว บางสวนของอุโมงคแหงน้ีไดตบแตงเอาไวอยางวิจิตรพิสดารสภาพในปัจจุบันยัง
คงความสมบูรณเอาไวพอท่ีจะใหผูสนใจเขาไปเท่ียวชมได

เป็นเสาท่ีเป็นสัญลักษณแหงชัยชนะของโรมันในอเล็กซานเดรีย ตั้งอยูในเขต
Serapeum ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในเสาหินโบราณท่ีใหญท่ีสุดและเป็นหน่ึงในเสาหินเสาหินท่ี
ใหญท่ีสุดท่ีมนุษยเราเคยสรางขึ้นมา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม

 Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม



นําทานชม มหาพีระมิดแหงกีซา (3 Great Pyramids of Giza) ดานนอก อันประกอบไปดวย มหาพีระมิดดีออปส, มหาพี
ระมิดคาเฟร และมหาพีระมิดเมนคู ถือเป็นกลุมพีมิดท่ีใหญท่ีสุดในอียิปต และถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ
เพียงหน่ึงเดียวท่ียังสามารถขามกาลเวลามาจนถึงปัจจุบัน โดยพีระมิดนั้นถูกสรางขึ้นเพ่ือเป็นสถานท่ีบรรจุพระบรมศพของ 3
กษัตริย ไดแก คีออปส, พีระมิดของคาเฟร และพีระมิดของเมนเคอเร

นําทานสู จุดชมวิวพาโนรามา ใหทานถายรูปเป็นท่ีระลึก นับเป็นจุดท่ีทานจะไดเห็นพีระมิดท้ัง 3 เรียงรายกันอยางสวยงาม ให
ทานไดเห็นความย่ิงใหญและสงางามของสุสานท่ียังหาหลักฐานท่ีแนชัดในการสรางไมได และยังมีเรื่องล้ีลับอีกมากมายใหทานได
ศึกษา

กรณีท่ีทานใดสนใจขี่อูฐ ใหติดตอท่ีหัวหนาทัวร โดยมีคาบริการประมาณ 10 – 20 USD และแนะนําใหทานใหทิปแกคนดูแล
อูฐคนละประมาณ 1-2 USD

ใหทาน ถายรูปเป็นท่ีระลึกกับ มหาสฟิงซ (The Great Sphinx) ผูพิทักษครึ่งสิงโต ครึ่งมนุษย สฟิงซยักษแหงกีซา ถือ
เป็นสฟิงซท่ีใหญท่ีสุดในโลก แกะสลักจากหินภูเขากอนขนาดใหญ สันนิฐานวาซ่ึงใบหนาของสฟิงซอาจจะเป็นพระพักตรของ
ฟาโรหคาเฟรก็ได สฟิงซเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของกษัตริย หรือเป็นสัตวท่ีมีชาญฉลาดและมีพลังเพ่ือปกปองพระศพและ
ทรัพยสมบัติภายในพีรามิด

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นชม การสาธิตและผลิตกระดาษปาปีรุส กระดาษแบบแรกของโลกโดยเรียกชื่อตามวัตถุดิบของการดาษน่ันคือตนปารี
รุส หรือตนกก ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาทองถิ่นของชาวอียิปตในสมัยนั้นคิดคนขึ้นมาเพ่ือใชแทนการบันทึกผานหิน ใชบันทึก
ขอความสรรเสริญเทพเจาและเหตุการณสําคัญตางๆ ในสมัยอียิปตโบราณ

พรอมแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ําหอม ซ่ึงมีกระบวนการการผลิตตามตนตําหรับ สมัยพระนางคลีโอพัตรา วากันวากล่ิน
น้ําหอมของพระนางคลีโอพัตรานั้น ทําใหบุรุษท่ีแข็งแกรงอยางจูเลียส ซีซารยังตองสยบ ใหทานไดเลือกซ้ือตามอัธยาศัย

พาทานสู เมืองซัคคารา (Saqqara) ทางตอนใตของกรุงไคโร บริเวณอันเป็นท่ีตั้งของเมืองเมมฟิส เมืองหลวงเดิมในสมัย
อียิปตโบราณ ดยมีสิ่งสําคัญคือพีระมิดแหงแรกของโลกน่ันเอง

นําทานชมพีระมิดขั้นบันไดซัคคารา (Step Pyramid of Saqqara) เป็นพีระมิดท่ีอายุเกาแกมาก เป็นพีระมิด 4 ชั้น ใช
เป็นสถานท่ีฝังพระศพของ กษัตริย ซอเซอร ในราชวงศท่ี 3 ราว 2600 ปีกอนศริสต รอบๆ องคพีรามิดยังประกอบไปดวยวิหาร
แทนบูชา หองเก็บของและหองโถง ซ่ึงสอดรับและเอ้ือประโยชนหนาท่ีซ่ึงกันและกันอยางลงตัว โดยอิมโฮเทปเป็นสถาปนิกผู
ออกแบบ

มองออกไปเล็กนอยกันยังมี พีระมิดโคง (Bent Pyramid) เป็นตนแบบของพีระมิดแหงกีซาท่ีคุนตากัน โดยแรกเริ่มนั้น
สรางโดยตั้งองศาไวท่ี 54 องศา แตหลังจากการสรางไปไดระยะหน่ึงแลวจึงทราบวาจุดบรรจบของพีระมิดจะสูงกวาท่ีจะมีความ
มั่นคง จึงไดเปล่ียนเป็น 43 องศา จึงทําใหตัวพีระมิดโคงลง แลวถือวาเป็นองศาท่ีทํามาใชสรางพีระมิดในยุคหลังท้ังหมด

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม

พักท่ี Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเทา

มหาพีระมิดแหงกีซา

ขี่อูฐ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ สรางขึ้นเพ่ือเป็นท่ีฝังพระศพของกษัตริย
อียิปตโบราณ ชาวอียิปตในสมัยนั้นเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย ดังนั้นจึงตองแนใจวา
กษัตริยของพวกเขาจะทรงมีทุกสิ่งทุกอยางท่ีจําเป็นสําหรับโลกหนา พวกเขาไดฝัง
ทรัพยสินและสิ่งของสวนพระองคไปพรอมกัน สิ่งท่ีนักโบราณคดีคนพบเป็นจํานวนมาก
ในหองเก็บสมบัติของปิรามิดไดแกเพชรพลอย อาหาร เครื่องเรือน เครื่องดนตรี และอุป
กรลาสัตว

ขี่อูฐ สูเนินทรายอันกวางใหญสุดตาเพ่ือรอชม พระอาทิตยทอแสงยามเชา แสงทองยามเชา
สาดสูทะเลทราย เป็นบรรยากาศยามเชาท่ีคุณจะประทับใจมิรูลืม



สฟงซอียิปต
สฟิงซ (Sphinx) เป็นการผสมกันระหวางมนุษยกับสิงโต สวนหัวท่ีเหมือนมนุษยนั้น มี
สัญลักษณของฟาโรหอียิปตแสดงไวคือมีเคราท่ีคาง ตรงหนาผากมีงูแผแมเบี้ยและมีเครื่อง
ประดับ รัดเกลาแบบกษัตริย หนาท่ีของสฟิงซสฟิงซเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของ
กษัตริย หรือเป็นสัตวท่ีมีชาญฉลาดและมีพลังเพ่ือปกปองพระศพและทรัพยสมบัติภายใน
พีรามิด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ศูนยกระดาษปาปรุส

โรงงานผลิตหัวนํ้าหอมอิยิปต

ซัคคารา

พีระมิดขั้นบันไดซัคคารา

พีระมิดโคง

 บาย

กระดาษปาปีรุส เป็นกระดาษแผนแรกของโลกผลิตโดยชาวอียิปตโบราณ มีตนกําเนิดและ
วัตถุประสงคคอนขางศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นท่ีเคารพบูชา เป็นการบันทึกจารึกบทสวด คํา
สรรเสริญเทพเจาและคําสาบานท่ีถูกบรรจุไวในพีระมิดของชาวอียิปต ในยุคของฟาโรหและ
สันณิฐานวาจะราวๆประมาณ 3,000 ปีท่ีผาน คําวา Papyrus นาจะเป็นการทับศัพทกับ
ภาษาโปรตุเกส ท่ีวา Paper กระดาษปาปิรุสน้ีถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญ
อยางหน่ึงของชาวอียิปตโบราณท่ีไดเลาเรื่องราวในอดีตไดอยางดี

โรงงานผลิตหัวน้ําหอม ซ่ึงกลาววาเป็นการทําน้ําหอมท่ีสืบทอดกันมานาน ตั้งแตสมัย
พระนางคลีโอพัตรา ซ่ึงท่ีน่ียังเป็นศูนยกลางแหงการผลิตหัวน้ําหอม ใหกับแบรนดย่ีหอ
ดังๆ หลายแบรนดระดับโลก

เมืองซัคคารา [Saqqara or Sakkara] เต็มไปดวยปิรามิด สุสานของเฟาโรห ชนชั้นสูง
และเหลาเสนาบดี ในยุคอาณาจักรเกา แตท่ีโดดเดนเป็นแมเหล็กดึงดูดผูคนใหไปเยือน

เป็นพีระมิดลักษณะขั้นบันไดซ่ึงเป็นท่ีฝังศพขององฟาโรหโซเซอร (Djoser or Zoser) ซ่ึง
เป็นพีระมิดแหงแรกท่ีเป็นตนแบบของพีระมิดทรงสามเหล่ียม [True Pyramid] ดังเชน
มหาพีระมิดแหงกีซาท่ีโดงดัง ถูกสรางขึ้นตั้งแต 2700 ปีกอนคริสตกาลโดยทานอิมโฮป

เป็นพีระมิดอียิปตโบราณท่ีตั้งอยูท่ีสุสานหลวง Dahshur โดยอยูหางไปประมาณ 40
กิโลเมตรทางใตของกรุงไคโร สรางภายใตราชอาณาจักรเกาฟาโรห Sneferu ประมาณ
2600 ปีกอนคริสตกาล พีระมิดน้ีสรางขึ้นจากทะเลทรายดวยความเอียง 54 องศา แตสวน
บน (สูงกวา 47 เมตร) ถูกสรางขึ้นท่ีมุมตื้นกวา 43 องศา โดยสันนิษฐานกันวาท่ีน่ีถูก
สรางขึ้นเพ่ือเป็นการรางตนแบบของพีระมิดอ่ืนซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของพีระมิดท่ีอยูรอบๆ

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต - ปอมปราการไคโร (ปอมซาลา
ดีน) - สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดผาฝายอิยิปต - ลอง
เรือแมน้ําไนล - ระบําหนาทอง

กรณีท่ีทานใดสนใจขี่อูฐ ใหติดตอท่ีหัวหนาทัวร โดยมีคาบริการประมาณ 10 – 20 USD และแนะนําใหทานใหทิปแกคนดูแล
อูฐคนละประมาณ 1-2 USD

 Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต (Egyptian Museum) พิพิธภัณฑไคโร เป็นพิพิธภัณฑสําคัญของประเทศ
อียิปต พิพิธภัณฑแหงน้ีเป็นท่ีเก็บรวบรวมสิ่งสะสมและโบราณวัตถุ อียิปตโบราณ กวา 120,000 ชิ้น พรอมชมโลงศพทองคําแท
หนัก 110 กก. พรอม หนากากทองคํา ของฟาโรหตุตันคาเมน และสมบัติสวนตพระองคอีกมากมาย ของพระองค

**ไมรวมคาเขาหองมัมมี่ฟาหโรของราชวงศ ราคาประมาณ 180 อิยิปตปอนด**

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมปอมซาลาดีนหรือปอมซิทาเดล (Citadel) ปอมปราการ สมัยอิสลามรุงเรืองในอียิปต ปอมน้ี ถูกสรางขึ้นในปี
1176 โดย กษัตริยซาลามดิน โดยใชหินจากปิรามิด แหง กีซา มาสรางกําแพงเพ่ือเป็นปอมปราการปองกันประเทศจากสงคราม
ครูเสด

ใกลๆ กันเป็นท่ีตั้งของ สุเหราโมฮัมหมัด อาลี (Muhammad Ali Mosque) ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ใชเวลาใน
การสรางนานกวา 18 ปี นับเป็นสุเหราท่ีใหญและสูงท่ีสุดในกรุงไคโรตัวอาคารสรางจากหินอลาบาสเตอร (Alabaster) ผูสราง
ตองการใหมีรูปแบบเหมือน Blue Mosque ท่ีอิสตันบูล แตมีขนาดเล็กกวา ภายในสุเหรา ตกแตงดวยโคมไฟระยางดงามตาม
แบบศิลปะอิสลามอยางสวยงาม

จากนั้นชมและเลือกซ้ือสินคา ณ ตลาดผาฝาย ท่ีขึ้นชื่อวามีคุณภาพ สามารถระบายเหงื่อไดดี มีความเบา สวมใสสบาย โดยใน
สมัยกอนนั้นมักถัดและทอเพ่ือถวยแกฟาโรหและพระราชวงศ อีกท้ังยังนิยมนํามาเป็นผาปูท่ีนอน ดวยสภาพภูมิอากาศและทาง
ธรณี ทําใหเอ้ือตอคุณภาพของฝายในอียิปตน่ันเอง

นําทานกลับเขาโรงแรมท่ีพัก เพ่ือเตรียมตัวสําหรับมื้อค่ําสุดพิเศษ กับ การรับประทานอาหารมื้อค่ําทามกลางบรรยากาศสุด
เอ็กคลูซีฟบนแมน้ําท่ียาวท่ีสุดในโลกอยางแมน้ําไนล ทานจะไดล้ิมรสอาหารพรอมชมการแสดงโชวตางๆ อาทิเชน ระบําหนาทอง
Belly dance และการแสดงพ้ืนบานตางๆเชน Egypt tanoura dance

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเทา

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต ( Egyptian Museum) นับวาเป็นพิพิธภัณฑของโลกท่ี
เกาแกท่ีสุดมานานและมีชื่อเสียง...เพราะความหลากหลายของซากปรักหักพังของวัตถุ
โบราณท่ีไดถูกคนพบจากท่ีตางๆ อยางมากมายในหลากหลายสมัยๆ ท่ีไดถูกสงทยอยเขา
มาเก็บ รักษาเอาไวในพิพิธภัณฑแหงน้ี

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร



 หมายเหตุ

วันท่ี 5 หมูบานคอรปติก ไคโร - โบสถเซนตเวอรจินแมรี (โบสถลอย) -
พิพิธภัณฑคอปติค - โบสถยิวเบนอีซรา - ตลาดขาน เอล คาลิล่ี
- ถนนมุยส - ทาอากาศยานไคโร

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต (Egyptian Museum) - ไมรวมคาเขาหองมัมมี่ฟาหโรของราชวงศ ราคาประมาณ 180
อิยิปตปอนด

ปอมปราการไคโร (ปอมซาลาดีน)

สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี

ตลาดผาฝายอิยิปต

 บาย

กําแพงปอมแหงน้ีสรางขึ้นในปี 1176 โดยกษัตริยซาลาดิน โดยใชหินจากพิระมิดแหงกีซา
มาสรางกําแพงเพ่ือเป็นปอมปราการปองกันประเทศจากสงครามครูเสด ปอมซิทาเดลเป็น
จุดท่ีนักทองเท่ียวนิยมแวะ ภายนอกปอมสามารถมองเห็นทิวทัศนของกรุงไคโร สุเหรา
พิพิธภัณฑ สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรตางๆ ท่ีน่ีมีพิพิธภัณฑทหาร ตํารวจ อยูดาน
นอกดวยสวนภายในปอม จะมีสุเหราโมฮัมหมัด อาลีอยู

เป็นสุเหราท่ีใชเวลาในการสรางนานกวา 18 ปี นับเป็นสุเหราท่ีใหญและสูงท่ีสุดในกรุง
ไคโร ตัวอาคารสรางจากหินอลาบาสเตอร (Alabaster) ตรงกลางเป็นรูปสี่เหล่ียมมีโดม
ขนาดใหญสูง 52 เมตร เสนผาศูนยกลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัว
อาคารสรางดวยหิน อลาบาสต ตกแตงดวยโคมไฟระยางดงามตามแบบศิลปะอิสลาม

ผาฝายถือเป็นสินคาของฝากอยางหน่ึงในอิยิปต โดยผาฝายจากอิยิปตนั้นมีคุณภาพท่ีดี น้ํา
หนักเบา ทําเป็นเสื้อผาแลวสวมใสlบาย ระบายเหงื่อไดดี ซ่ึงในสมัยกอนเป็นผาท่ีใชในหมู
คนชั้นสูง มักจะมีการถักทอเพ่ือถวายแกกษัตริยและราชวงศ

ลองเรือแมนํ้าไนล

ระบําหนาทอง

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น บนเรือนําเท่ียว

 Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเทา

ลองเรือสัมผัสบรรยากาศอันงดงามตลอดสองฝ่ังแมน้ําไนล ท่ีจะทําใหทานประทับใจมิรูลืม

ระบําหนาทอง Belly Dance เป็นศิลปะการรายรําท่ีเนนการเคล่ือนไหวของกลามเน้ือ
ทองและสะโพก จากสาวสวยสุดเซ็กซ่ีชาวอาหรับกับจังหวพดนตรีท่ีเราใจ



 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

เย่ียมชมหมูบานคริสเตียน คอรปติก ไคโร (Coptic Cairo) เป็นศูนยรวมชุมชนคริสเตียนในอียิปตแหงเดียวของอียิปตซ่ึง
มีอายุยาวนานนับตั้งแตโรมันเขามามีบทบาทในการจัดการอียิปต และถึงแมชาวเปอรเซียจะสามารถยึดครองอียิปตตอจากท่ีกรุง
คอนสแตนตินลมสลายแลว

แตชุมชมแหงน้ีก็ยังคงอยูจวบจนถึงปัจจุบัน มีลูกปลูกสรางสําคัญอยาง โบสถคริสตเกา โบสถลอย (Hanging Church)
โบสถของกรีกออรทอดอกซ แหง St.George นอกจากนั้นก็ยังเป็นท่ีตั้งของ พิพิธภัณฑคอปติค (Coptic museum) ซ่ึงจัด
แสดงประวัติของศิลปคอปติคจาก สมัย Greco-Roman ถึง ยุคอิสลาม และ โบสถยิว Ben Ezra ถือเป็นยานเล็กๆ ท่ีนาเย่ียม
ชม

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นพาทานเลือกซ้ือของฝากนานาชนิด ณ แหลงของฝากท่ีใหญท่ีสุดในไคโรท่ี ตลาดขาน เอล คารีรี่ (Khan el-Khalili)
ไมวาจะเป็น เสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องทองแดง ทองเหลือง เครื่องเทศ ขวดน้ําหอม ของท่ีระลึก ของใช ของกิน รานกาแฟ
มากมาย ซ่ึงตลาดแหงน้ีนับเป็นตลาดท่ีมีความเกาแกมาก โดยอาคารโดยรอบนั้นสรางและบูรณะในสมัยสุลตาน Al-Ghuri

ตอเน่ืองกับตลาดยานนั้นคือ ถนนมุยส (Muizz Street) 1 ในถนนสายเกาแกของไคโรซ่ึงองคการสหประชาชาติไดยกยอง
วาเป็นสถาปัตยกรรมอันล้ําคาของโลกอิสลาม บริเวณทางทิศเหนือของถนนนั้นจะมีประตู Bab Zuweila 1 ใน 3 ประตูท่ีสราง
ขึ้นในสมัยออตโตมัน ดวยความงามโดยรอบของถนนแหงน้ีนั้น ทําใหมีคนกลาวขนานนามวา เป็น พิพิธภัณฑกลางแจง

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติไคโร

23.05 น./ 23.10 น. ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย โดยสายการบิน EGYPT AIR เท่ียวบินท่ี MS960
**บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง**

หมูบานคอรปติก ไคโร

โบสถเซนตเวอรจินแมรี (โบสถลอย)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นศูนยรวมชุมชนคริสเตียนในอียิปตแหงเดียวอันเกาแก ท่ีในอดีตถือเป็นท่ีตั้งสําคัญ
ของชุมชนศาสนาคริสตในอียิปตจนถึงยุคอิสลาม มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานในพ้ืนท่ี
ประมาณชวงศตวรรษท่ี 6 ปัจจุบันภายในหมูบานมีอาคารโบสถหลายหลังท่ีรวมถึงโบสถ
กรีก โบสถเซนตจอรจ และอาคารสําคัญทางประวัติศาสตรอ่ืนๆ รอบบริเวณ

เป็นหน่ึงในโบสถท่ีเกาแกท่ีสุดในอียิปตท่ีมีความเป็นมายอนไปไดถึงชวงศตวรรษท่ี 3
โดยเป็นโบสถคริสตนิกายคอปติกออรโธดอกซแหงอียิปต ตัวโบสถตั้งอยูเหนือประตูเมือง
ของปอมปราการบาบิโลนซ่ึงเป็นปอมปราการโรมันในคอปติกไคโรโดยสรางในสไตลบาซิลิ
กัน



วันท่ี 6 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง

พิพิธภัณฑคอปติค

โบสถยิวเบนอีซรา

เป็นพิพิธภัณฑท่ีตั้งอยูในหมูบานคริสเตียนคอปติกไคโร กอตั้งโดย Marcus Simaika
ในปี 1908 เป็นสถานท่ีท่ีเก็บสะสมและนําเสนอของสะสมท่ีเกี่ยวกับชาวคริสเตียนใน
อิยิปตตั้งแตเริ่มตนจนถึงปัจจุบัน พิพิธภัณฑแหงน้ีเป็นตัวอยางของศิลปะคอปติกท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในโลก

เป็นยานโบสถยิวท่ีตั้งอยูในหมูบานคริสเตียนของอียิปต ท่ีน่ีไดชื่อวาเป็นโบสถท่ีพบ
จีเนียสหรือหองเก็บของมีคาในชวงประมาณศตวรรษท่ี 19 เพ่ือบรรจุสมบัติของชาวฮีบรู
อาราเมค และยูเดีย ซ่ึงของบางอยางถูกนําไปท่ีมหาวิทยาลัยเคมบริดจในอังกฤษ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ตลาดขาน เอล คาลิลี่

ถนนมุยส

 บาย

เป็นตลาดสไตลอาหรับโบราณท่ีมีอายุรวม 600 ปี ท่ีใหความรูสึกเหมือนหลุดเขาไปอยูใน
ฉากหน่ึงในหนังอาหรับยอนยุค ท่ีน่ีมีสินคามากมายหลากหลายชนิด ไมวาจะเป็นครื่อง
เทศ, เครื่องเงิน, รานทอง, เสื้อผา รวมถึงรานกาแฟ ฟิชาวี คอฟฟ่ีเฮา (El Fishawy)อายุ
รวม 200 ปีท่ีเปิดขายตลอด24 ชม ตลาดแหงน้ีเป็นอีกสถานท่ีหน่ึงนะคะท่ีไมควรพลาด
เมื่อไปเยือนประเทศอียิปต

เป็นหน่ึงในถนนอิสลามท่ีเกาแกท่ีสุดในอียิปต มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ไดรับ
การตั้งชื่อตามอัลมูอิซหล่ีดินอัลเลาะห กาหลิบท่ีสี่ของราชวงศฟาติมิด ถนนเสนน้ีนําเสนอ
สิลปะสถาปัตยกรรมยุคกลางท่ีเขมขนท่ีสุดในโลกอิสลามท่ีเป็นเสมือนพิพิธภัณฑกลาง
แจงแหงหน่ึงของกรุงไคโร

ทาอากาศยานไคโร คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู อาหารจีน

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูท่ีกรุงไคโร ประเทศอียิปต หางจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออก
เฉียงเหนือประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นประตูสําคัญในการเขาออกอียิปต และยังเป็นทา
อากาศยานหลักของอียิปตแอร

บาย



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม 12.40 น./13.10 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดวยความประทับใจ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บาย

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ มีสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 

เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น
หนังสือเดินทางหามขาด หามชํารุด หามเปียกน้ํา หามสแตมปตัวการตูนหรือสแตมปอยางอ่ืนท่ีไมใชสแตมปจากศุลกากรของประเทศ
นั้นๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ สําคัญอยางย่ิง ไมเชนนั้นพาสปอรตของทานจะไมสามารถเดินทางออกนอกประเทศได โดยทางทัวรจะ
ไมสามารถรับผิดชอบใดๆไดทุกกรณี

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทวง,การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ี
เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการทองเท่ียว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร)

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ,
เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเป็นการชําระ
เหมาขาด

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
นักทองเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น

ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนชื่อได
หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิป์รับราคาตั๋วดังกลาว

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา
ทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวขางตนน้ีแลวท้ังหมด

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปัจจุบัน ถึงจะยังไมหมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิ
เสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัดขากรรไกรท่ีทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังนั้น ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอน
ทําการจองทัวร 

กรณีมี “คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบกอนการจองทัวรวาทานสามารถเดิน
ทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ
ท้ังสิ้น

กรณี “หญิงตั้งครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอกประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ
ท่ีชัดเจน สิ่งน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆ
ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาทัวรและรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น

การชําระเงิน
กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนท่ีเหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30

วัน (ในวันเวลาทําการ) มิฉะนั้นถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน)

อัตรานี้รวม:
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพรอมกรุป (BKK-CAI-BKK) สายการบินอียิปตแอร EGYPT AIR (MS) 

ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง

คาระวางน้ําหนักกระเปาไมเกิน 23 กก.กระเปาถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ

คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน)

คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน

่



คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ

คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเท่ียวตามรายการระบุ

คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ หัก ณ ท่ีจาย 3%

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีท่ีไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไม
คุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครองโรคประจําตัวของผูเดินทาง วงเงินคุมครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจะตอง
ระบุในใบรับรองแพทยวา อาหารเป็นพิษเทานั้น)

หมายเหตุ: คาประกันอุบัติเหตุสําหรับเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคา
สินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ

อัตรานี้ไมรวม:
คาวีซาประเทศอียิปต ทานละ 3,000 บาท

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน

คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิบาร, ซักรีดท่ีไมไดระบุไวใน    
รายการ

คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังท่ีเมืองไทยและตางประเทศ
ซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ

คาขี่อูฐ , คาเขาพีระมิด , คาเขาชมมัมมี่กษัตริยฟาโรห และรายการอ่ืนท่ีเสียคาเขาชมนอกเหนือจากรายการทัวร

คาทิปคนขับ ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมท้ังทริป 60 USD / ทาน
 

วีซา
เอกสารการขอวีซาประเทศอียิปต ON ARRIVAL 

1.  สแกน หนังสือเดินทางเลมปัจจุบันท่ีมีอายุไมเกิน 6 เดือน เต็ม 2 หนา

เอกสารการขอวีซาเด่ียวประเทศอียิปต ในกรณีจองนอยกวา 20 วัน (***สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑในการย่ืนเอกสารตลอด
เวลา***)

1.  หนังสือเดินทางเลมปัจจุบันท่ีมีอายุไมเกิน 6 เดือน และมีหนาวางไมนอยกวา 3 หนา  ถามีหนังสือเดินทางเลมเกา ท่ีเคยไดรับ
วีซาจากประเทศในกลุมเชงเกน หรือวีซาประเทศ อ่ืนๆ ใหทานแนบมาดวย

2.  รูปถายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พ้ืนหลังสีขาวอายุไมเกิน 6 เดือน หามถายดวยตัวเอง  

รูปจะตองเป็นภาพหนาตรง  กรุณารวบผมใหเห็นใบหนาใหชัดเจน และมองเห็นหูท้ังสองขาง  หามสวมแวนหรือเครื่องประดับ ไม
ใสคอนแทคเลนส  หามสวมแวน และหามตกแตงภาพจากคอมพิวเตอร โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถายของทานกับวีซา ท่ี
ทานเคยไดรับยอนหลงไป 6 เดือน หากพบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาท่ีเกิน 6 เดือนแลว ทานตองถายรูปใหม และโปรดเลือกเสื้อผาท่ี
ไมซ้ํากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เขมงวดเรื่องรูปถายมาก หากทานไมปฏิบัติตามขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไปถายรูปและตองมา
แสดงตัวใหมในการย่ืนวีซา

3.  สําเนาบัตรประชาชน

4.  สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกท่ีมีรายละเอียดบานเลขท่ีมาดวย)

5.  สําเนาใบเปล่ียนชื่อ,เปล่ียนนามสกุล

6.  ใบสมรส,ใบหยา,สูติบัตร(เด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ปี ) 

7.  หลักฐานการทํางาน
กรณีผูเดินทางเป็นเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายชื่อผูประกอบกิจการ  (คัดลอกไวไมเกิน 1 เดือนนับจาก

วันท่ีย่ืนวีซา)  แปลเป็นภาษาอังกฤษ 

กรณีผูเดินทางเป็นเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยท่ีมีชื่อผูเป็นเจาของรานคา (ทพ.4), (พค. 0403)
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กรณีผูเดินทางเป็นพนักงานบริษัทฯจดหมายรับรองการทํางานฉบับภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ระบุชื่อ นามสกุล เลขท่ีพาสปอรต ตาม
พาสปอรต ตําแหนง เงินเดือน  ระยะเวลาวาจาง  วันท่ีไดรับอนุมัติใหลา  (ใหใช “TO WHOM IT MAY CONCERN” ไมตองระบุชื่อ
สถานทูตในการย่ืน )

กรณีท่ีเป็นขาราชการ: ใชหนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีสังกัด(มีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีย่ืนวีซา)

กรณีราชการท่ีเกษียณอายุ  ตองแนบสําเนาบัตรขาราชการบําเหน็จบํานาญ

กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นวากําลังศึกษาอยูและระบุชั้นปีท่ีศึกษาเป็นภาษา
อังกฤษ(มีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีย่ืนวีซา)

อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะนําตัวชี้แจงสถานะและรายไดของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

ในกรณีท่ี เด็กอายุตํ่ากวา 20  ปี 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปีบริบูรณ:เดินทางตองย่ืนเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี
เดินทางกับบุคคลอ่ืนท่ีไมใชบิดาและมารดา บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอ

เทานั้นและใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว

เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและให ระบุวา มารดายินยอม
ใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) 

เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและให ระบุวา มารดายินยอม
ใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

ในกรณีท่ีบิดามารดา ไดแยกทางกันนั้น จําเป็นท่ี บิดา หรือ มารดา จะตองแสดงหนังสือ ปกครองบุตรท่ีถูกตองทางกฏหมาย (
ป.ค. 14 ) พรอม แปลเป็นภาษาอังกฤษ  หรือ ถาในกรณีทะเบียนหยา ระบุชัดเจนวา ผูเยาว อยูอํานาจการปกครอง ของ บิดา หรือ
มารดา ก็ใชแทนกันได พรอม แปลเป็น ภาษา อังกฤษ พรอมใบสูติบัตร ของผูเยาว เพ่ือใชในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ

8.  หลักฐานทางการเงิน  
สําเนา BOOK BANK สวนตัวยอนหลัง 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  ซ่ึงจะตองเป็นบัญชี

เดียวกันเทานั้น ดังน้ี
จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ท่ีออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไมตองระบุสถานทูต)

โดยตองเป็นฉบับจริงและระบุจํานวนเงินมี ซ่ึงจะตองออกจดหมายมาไมเกิน  30   วันนับจากวันท่ีจะย่ืนวีซา พรอมท้ังสําเนา BOOK
BANK ยอนหลัง 6 เดือน โดยท่ียอดเงินคงเหลือตองมี 6 หลักขึ้นไป ตอ 1 ทาน และอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบันท่ีย่ืนวีซา (ตองมี
การเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ หาม!!! ทําการโอนเงินเขาไปเป็นยอดใหญในครั้งเดียวกอนการย่ืนวีซาเด็ดขาด!

กรณีเงินฝากประจํา ท่ีไมสามารถปรับยอดได ทานตองขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดยให
ธนาคารระบุวาทานมีเงินคงอยูในบัญชีฝากประจํา (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาอังกฤษเทานั้น) และในการขอหนังสือรับรองตอง
มีอายุไมเกิน 30 วัน นับจากวันท่ีไดคิวย่ืนวีซา และ ใหแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํายอนหลังมาดวย

สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี

ในกรณีท่ีมีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี
จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย (ภาษาอังกฤษเทานั้น)

หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรองคาใชจาย เชน ทะเบียนบาน, สําเนาทะเบียนสมรส
พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได

สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได

เพ่ือนและสามีภรรยาท่ีไมไดจดทะเบียนสมรสและไมมีบุตร ไมสามารถรับรองคาใชจายใหกันได

ป ู, ยา, ตา, ยาย ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได

กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน ของผูรับรองคาใชจายพรอมท้ังอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบัน (ไมเกิน 30
วัน นับจากวันท่ีย่ืนวีซา)และหนังสือรับรองเงินฝากท่ีออกใหโดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยตองระบุชื่อผูเดินทาง ท่ีตองการจะ
รับรองคาใชจาย

**  หมายเหตุ **

วีซาอียิปตไมตองแสดงตัว ณ สถานฑูต

เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู  20-30 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุดนักขัตฤกษ หรือ ในบางกรณีอาจใช
ระยะพิจารณานานกวาท่ีกําหนด        

ระหวางพิจารณาทางสถานฑูตจะไมเก็บเลมไว

คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร

การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของกับการพิจารณาใดๆท้ังสิ้น  บริษัทเป็น
เพียงตัวแทนท่ีคอยอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซาเทานั้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิไ์มคืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไมผานทุกกรณี ***



หมายเหตุ
กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยางถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของ

ทานเอง

ในกรณีลูกคามีตั๋วแลวหักออก 10,000 บาท

บริษัทฯขอสงวนสิทธิค์ณะเดินทาง 15 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 15 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง

กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ี
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวรเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบลวง
หนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี

ในการจองทัวรควรเผื่อเวลาจองทัวรอยางนอย 40-45 วัน กอนวันเดินทางท่ีระบุไว เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซา ในกรณีท่ีทาน
ทําการจองเขามาลาชากวาท่ีกําหนดไว รบกวนสอบถามทางเจาหนาท่ีอีกครั้ง

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปล่ียนแปลงไฟลทบินรวม
ถึงเวลาบิน , การประทวง,การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง
หรือ เจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของ
สถานท่ีทองเท่ียวตางๆรวมถึงรานอาหารโดยมิไดแจงใหทราบลวงหนา ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกคาจะตอง
ยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

อาหารทองถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนทองถิ่น ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในรสชาติของอาหาร

โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวรเป็นเพียงโรงแรมท่ีนําเสนอเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงแตโรงแรมท่ีเขาพักจะเป็น
โรงแรมระดับเทียบเทากัน

ลูกคาจะตองปฎิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ เพ่ือประโยชนของทานเองและบุคคลอ่ืน

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของนักทองเท่ียวเอง หรือ ในกรณีท่ีกระเปาเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน

รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใชประกอบการโฆษณาเทานั้น

ท้ังน้ี กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางทุกหนาอยางถี่ถวน หากลูกคาจายเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯจะถือวาลูกคา
ยอมรับในเงื่อนไขท้ังหมด

โรงแรมท่ีพักและสถานทีทองเท่ียว

สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเป็นผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําให
ทานเปิดหองพักเป็นแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับทานมากกวา 

การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียว Single หองคู Twin/Double อาจจะไม
ติดกันหรืออยูคนละชั้น

มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอียิปตนั้น อาจจะมีความแตกตางกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมท่ีระบุชื่อและระดับ
มาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหนวยงานการทองเท่ียวของประเทศอียิปตเทานั้น ไมสามารถ
เปรียบเทียบกับระดับสากล
 

การยกเลิก
กรณียกเลิก
ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุด

เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น

ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิก์ารคืนเงินท้ังหมดโดยไมมีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น   

กรณีเจ็บปวย
กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ

ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง ไดตามความเป็นจริง   

กรณีทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซ่ึง
เป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี
 

่ ่



กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


