


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินไคโร	-	เมืองกีซา	-	มหาปีรามิด	-	สฟิงซอียิปต	-
เมืองเมมฟิส	-	เมืองซัคคารา	-	ปิระมิดขั้นบันได

พักที่	HORIZON	PYRAMID
HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ
4	ดาว

3 เมืองอเล็กซานเดรีย	-	หลุมศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย	-
เสาปอมเปย	-	ระบําหนาทอง

พักที่	HOROZON	PYRAMID
HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ
4	ดาว

4 สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี	-	กรุงไคโร	ประเทศอียิปต	-
กระดาษปาปีรุส

พักที่	HORIZON	PYRAMID
HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ
4	ดาว

5 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต	-	ตลาดขาน	เอล	คาลิลี่	-
สนามบินไคโร

6 สนามบินสุวรรณภูมิ

28	ก.ย.	60	-	3	ต.ค.	60 33,999	บาท 32,999	บาท 31,999	บาท 3,500	บาท



22:00	น.คณะผูเดินทางพรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ	ชั้น	4
แถว	Q	เคานเตอร	14-20	สายการบินอียิปต	ซึ่งมีเจาหนาที่บริษทัฯ	คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความ
สะดวกดานสัมภาระแกทาน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
00.55	น.	เหินฟาสู	ประเทศอิยิปต	โดยสายการบินอิยิปตแอร	เที่ยวบินที่	MS	961
05.00น.	ถึง	สนามบินนานาชาติกรุงไคโร	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระในการเดินทาง

เรียบรอยแลว
นําทานเดินทางสู	เมืองไคโร	(เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	4	ชัว่โมง)	เขาโรงแรมเพื่อรับประทาน

อาหาร
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
ไดเวลาอันสมควร	นําคณะเดินทางสู	เมืองกีซา	ซึ่งอยูไมไกลจากกรุงไคโรมากนัก
นําทานชม	มหาปิรามิด	ที่ไดรับการยกยองวาเป็น	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลก	ซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมศพ

ของกษตัริยคีออปส	(CHEOPS)	หรือ	คูฟู	ซึ่งพระองคเป็นผูสรางขึน้เองเมื่อกอนคริสตกาลประมาณ	25,800	ปี
นับอายุจนถึงปัจจุบันก็กวา	4,500	ปี	ถือเป็นปิรามิดที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก	นับเป็นสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญและเกาแก
ที่สุดใชเวลากอสรางทั้งสิ้น	30	ปี	และกําลังแรงงานกวาแสนคน	ตัดจากแทงหินขนาดใหญมาก	หิน	แตละกอน
วางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก	แมแตกระดาษก็สอดไมผาน
นําทานชม	ตัวสฟิงซ	ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ	มีสวนหัวเป็นพระพักตรของฟาโรหและลําตัวเป็นสิงโต

***(หากสนใจขีอู่ฐ	กรุณาติดตอทีห่ัวหนาทัวร	ราคาประมาณ	$10-15	เหรียญตอทานตอหน่ึงตัว)
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําคณะเดินทางสู	เมืองเมมฟิส	ซึ่งเป็นเมืองหลวงเกาแกแหงแรกในยุคอียิปตโบราณกวา	5,000	ปี	เป็นเมือง

ที่ไดรับการบันทึกในประวัติศาสตรวามีความสําคัญในการรวมอียิปตบน	และอียิปตลางใหเป็นหน่ึงเดียวโดย
กษตัริยเมนาปฐมกษตัริยแหงราชวงศที่	1
นําทานชม	รูปแกะสลักขนาดยักษ	ดวยหินอลาบาสเตอรของฟาโรหรามเสสที่	2	ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม

ระหวางทางทานจะไดเห็นตนอินทผาลัมขึน้สวยงามเป็นทิวแถว
นําทานเดินทางตอไปยังเมืองโบราณที่ใกลกันอีกเมืองคือ	ซัคคารา	เพื่อชม	ปีรามิดขัน้บันได	เป็นสิ่ง

กอสรางขนาดใหญ	ใชเป็น	สถานที่ฝังพระศพของ	กษตัริย	ซอเซอร	และเป็นตนแบบของ	ปีรามิดในยุคตอมา

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร



นําทานเขาสูทีพ่ัก	HORIZON	PYRAMID	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ตั้งอยูที่กรุงไคโร	ประเทศอียิปต	หางจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือประมาณ	15	กิโลเมตร	เป็นประตูสําคัญในการเขาออกอียิปต	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของอียิปตแอร

กีซา	(Giza)	เป็นเมืองใหญเป็นอันดับ	3	ของประเทศอียิปต	ตั้งอยูฝ่ังตะวันตก
ของแมน้ําไนล	อยูหางจากศูนยกลางของไคโรไปทางตะวันตกเฉียงใต	ราว	20
กิโลเมตร	กีซาเป็นเมืองหลวงของเขตผูวาการกีซา	เมืองมีประชากร
2,681,863	คนจากการสํารวจประชากรใน	ค.ศ.	2006	เป็นชานเมืองที่มี
ประชากรมากที่สุดอันดับ	2	ของโลก	กีซาเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง	เป็นที่ตั้งของ
ที่ราบสูงกีซา	ที่ตั้งของอนุสรณโบราณ	อยางเชน	เกรตสฟิงซและพีระมิด	3
แหงที่สรางในสมัยราชวงศที่	4	ของอียิปต

1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ	สรางขึน้เพื่อเป็นที่ฝังพระศพของ
กษตัริยอียิปตโบราณ	ชาวอียิปตในสมัยน้ันเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย	ดังน้ัน
จึงตองแนใจวากษตัริยของพวกเขาจะทรงมีทุกสิ่งทุกอยางที่จําเป็นสําหรับโลก
หนา	พวกเขาไดฝังทรัพยสินและสิ่งของสวนพระองคไปพรอมกัน	สิ่งที่นัก
โบราณคดีคนพบเป็นจํานวนมากในหองเก็บสมบัติของปิรามิดไดแกเพชร
พลอย	อาหาร	เครื่องเรือน	เครื่องดนตรี	และอุปกรลาสัตว

สฟิงซอียิปต	(Sphinx)	สฟิงซเป็นการผสมกันระหวางมนุษยกับสิงโต	สวนหัวที่
เหมือนมนุษยน้ัน	มีสัญลักษณของฟาโรหอียิปตแสดงไวคือมีเคราที่คาง	ตรง
หนาผากมีงูแผแมเบี้ยและมีเครื่องประดับ	รัดเกลาแบบกษตัริย	หนาที่ของ
สฟิงซสฟิงซเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของกษตัริย	หรือเป็นสัตวที่มีชาญฉลาด
และมีพลังเพื่อปกปองพระศพและทรัพยสมบัติภายในพีรามิด

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมมฟิส	ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียงใตของรัฐเทนเนสซี	และเชลบีเคานตี	เมมฟิส
ตั้งอยูบนฝ่ังแมน้ํามิสซิสซิปปี	มีประชากรโดยประมาณที่	669,651	ถือเป็นเมือง
ที่ใหญที่สุดในรัฐเทนเนสซี	และเป็นเมืองที่ใหญที่สุดเป็นอันดับ	19	ของ
สหรัฐอเมริกา



1.เวลาทองถิน่ชากวาประเทศไทย	4	ชัว่โมง.
2.หากสนใจขีอู่ฐ	กรุณาติดตอทีห่ัวหนาทัวร	ราคาประมาณ	$10-15	เหรียญตอทานตอหน่ึงตัว

เมืองซัคคารา	[Saqqara	or	Sakkara]	เต็มไปดวยปิรามิด	สุสานของเฟาโรห
ชนชั้นสูง	และเหลาเสนาบดี	ในยุคอาณาจักรเกา	แตที่โดดเดนเป็นแมเหล็ก
ดึงดูดผูคนใหไปเยือน

ปิรามิดขั้นบันได	(Step	Pyramid)	องฟาโรหโซเซอร	(Djoser	or	Zoser)	ซึ่งเป็น
ปิรามิดแหงแรกเป็นตนแบบ	ของปิรามามิดทรงสามเหลี่ยม	[True	Pyramid]
ดังเชนมหาปิรามิดแหงกีซาที่โดงดัง

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HORIZON	PYRAMID	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองอเล็กซานเดรีย	(ใชเวลาเดินทางประมาณ	3	ชั่วโมง)
นําทานถายรูปคูกับ	ปอม	ปราการซิทาเดล	(CITADEL)	ซึ่งในอดีตน้ันเป็นที่ตั้งของ	ประภาคารฟาโรส	ถือวา

เป็นหน่ึงในสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ	ปัจจุบันเหลือเพียงสวนที่เป็นฐานและไดมีรับการทะนุบํารุงตอเติม
จากสุลตานเกยตเบย	โดยรวบรามซากเดิมบางสวนเขามา	พักผอนหยอนใจกับการชมทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่
สวยงาม
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารทองถิน่

ชวงบาย	
นําทานเที่ยวชม	เมืองอเล็กซานเดรีย	ซึ่งเป็นเมืองสําคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต	เดิมทีเป็นหมูบาน

ประมงเล็กๆ	ที่ชื่อวา	ราคอนดาห	เมื่อ	1,200	ปีกอนคริสตกาล	จนเมื่อ	332	ปี	กอนคริสตกาลหรือประมาณ	2,300
กวาปีกอนพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชมาพบ	จึงใหมีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให
คลองจองกับชื่อของพระองค	เมืองอเล็กซานเดรียน้ียังเป็นสถานที่สําคัญในตํานานรักอันยิ่งใหญของ	ราชินี
เลอโฉมชื่อกองโลก	พระนางคลีโอพัตรา	และนายทหารโรมัน	มารค	แอนโทนี	และปัจจุบันเมืองน้ีใหญเป็นอันดับ
สองของประเทศ	เป็นเมืองพักผอนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของโลก
นําทานชม	หลุมฝังศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย	1	ใน	7	สิ่งมหัศจรรยแหงโลกยุคกลาง	สุสานของขาว

โรมันในอดีตมีกวา	50,000	ศพ	สุสานใตดินแหงน้ีมีสามชั้น	ชั้นที่	1	มีไวสําหรับลําเลียงโลงและศพ	ชั้นที่	2	เป็นที่
ฝังศพ	และชั้นที่	3	ใชเป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผูตาย	โดยมีการเลี้ยงสังสรรคกันทั้งวัน	ซึ่งเลากันวาตอนที่นัก
โบราณคดีคนพบที่น่ีเป็นครั้งแรก	บนโตะยังมีขวดไวนและจานวางอยู
นําทานชม	เสาปอมเปย	เป็นสิ่งสําคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต	เป็นเสาแกรนิตสูง	27	เมตร	ปอม

เปย	เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ	จูเลียส	ซีซา	ผูนําที่ยิ่งใหญแหงโรมัน	ซึ่งภายหลังทั้งสองไดกลายเป็นศัตรูกันและปอม
เปยไดหลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต	และไดถูกชาวอิยิปตฆาเสียชีวิต	ปัจจุบันน้ีเหลือเพียงแคเสา
โบราณแบบกรีก	ตั้งอยูอยางโดดเดน	และสฟิงซอีกสองตัว
ไดเวลาสมควรเดินทางกลับสู	เมืองหลวงกรุงไคโร



ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่าบุฟเฟตบนเรือลองไปตามแมน้ําไนล	ชมบรรยากาศอันงดงามยามคํ่าคืนสองฟาก

ฝ่ัง	แมน้ํา	พรอมชม	และรวมสนุกกับการแสดง	ระบําหนาทอง	(Belly	Dance)อันเลื่องชื่อและการ
แสดงพื้นเมืองตางๆประกอบดนตรี
นําทานเขาสูทีพ่ัก	HOROZON	PYRAMID	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เดิมทีเป็น	หมูบานประมงเล็กๆ	ที่ชื่อวา	ราคอนดาห	โดยเมื่อประมาณ	1,200	ปี
กอนคริสตกาล	จนเมื่อ	332	ปีกอนคริสตกาล	พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช
เดินทางมาพบ	จึงใหมีการปรับปรุงขยายเมือง	เพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให
คลองจองกับชื่อของพระองค	และยังเป็นสถานที่สําคัญในตํานานรักอันยิ่งใหญ
ของ	พระนางคลีโอพัตรา	และจอมทัพผูกลาแหงโรมัน	มารค	แอนโทนี	ปัจจุบัน
เป็นเมืองพักผอนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของโลก	ที่น่ียังมีสิ่งมหัศจรรย
ของโลกยุคแรก	อยูอีก	2	แหง	คือ	ประภาคารแหงเมืองอเล็กซานเดรีย	กับ
สุสานของพระเจาอเล็กซานเดอร	แตก็พังหายสาบสูญไปกันจนหมดไมเหลือ
แลว	ประภาคารน่ันก็พังลงมา	แลวสรางเป็นปอม	Citadel	ขึน้มาแทน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารทองถิ่น

เป็นสถานที่ฝังศพใตดินของกษตัริยอียิปตโบราณอีกแบบหน่ึงนอกเหนือไปจาก
ปิรามิด	อยูที่เมืองอเล็กซานเดรีย	ประเทศอียิปต	อุโมงคแหงน้ีมีชื่อเรียกวา	คา
ตาโกมบ	(catacombs)	โดยขุดลึกเขาไปในภูเขาหินทรายเป็นขั้นๆ	บางตอนมี
ความลึกถึง	70-80	ฟุต	มีทางเดินกวาง	3-4	ฟุต	ทางเดินจะวกไปเวียนมาเป็น
ระยะทางนับรอยไมล	ผนังอุโมงคถูกเจาะเป็นชอง	ๆ	ลึกเขาไปเพื่อใชเป็นที่
บรรจุศพ	มีแทนบูชาและตะเกียงดวงเล็ก	ๆ	แขวนไว	บางสวนของอุโมงคแหงน้ี
ไดตบแตงเอาไวอยางวิจิตรพิสดารสภาพในปัจจุบันยังคงความสมบูรณเอาไว
พอที่จะใหผูสนใจเขาไปเที่ยวชมได

เสาปอมเปย	เป็นสิ่งสําคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต	เป็นเสาแกรนิต
สูง	27	เมตร	ปอมเปย	เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ	จูเลียส	ซีซา	ผูนําที่ยิ่งใหญแหง
โรมัน	ซึ่งภายหลังทั้งสองไดกลายเป็นศัตรูกันและปอมเปยไดหลบหนีมายังเมือ
งอเล็กซานเดรียในอียิปต	และไดถูกชาวอิยิปตฆาเสียชีวิต	ปัจจุบันน้ีเหลือเพียง
แคเสาโบราณแบบกรีก	ตั้งอยูอยางโดดเดน

	บริการอาหารคํ่าบุฟเฟตบนเรือ
	พักที่	HOROZON	PYRAMID	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

ระบําหนาทอง	Belly	Dance	เป็นศิลปะการรายรําที่เนนการเคลื่อนไหวของ
กลามเน้ือทองและสะโพก	จากสาวสวยสุดเซ็กซี่ชาวอาหรับ



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี	ซึ่งเริ่มสรางในปี	ค.ศ.	1830	และเสร็จในปี	ค.ศ.	1857	ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวกรีก	ในแบบตามอยางออตโตมัน	หรือ	ตุรกีในปัจจุบัน	ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหราซึ่งเป็นของ
ขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรียปลายแหลมโอบิลิสกของรามเซสที่สอง	เพื่อสรางสัมพันธไมตรีอันดีระหวาง
อียิปตฝรั่งเศส
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิน่

ชวงบาย
นําทานผานชม	กรุงไคโร	สภาพชีวิตความเป็นอยูของชาวอิยิปตที่แออัดอยูในเมืองหลวงถึง	15	ลานคน	ซึ่งถือ

วาเมืองที่ติดอันดับในความแออัดของชุมชนอันดับตนๆ	ของโลก
นําทานแวะชม	ศูนยกลางการทํา	กระดาษปาปีรุส	ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทําจาก	ตนกก

(Papyrus)	ใชบันทึกขอความสรรเสริญเทพเจาและเหตุการณสําคัญตางๆ	ในสมัยอียิปตโบราณ	พรอมกับ
นําทานแวะชม	โรงงานผลิตหัวน้ําหอม	ซึ่งกลาวกันวาการทําน้ําหอมน้ีมีสืบทอดมาตั้งแตสมัย	พระนางคลี

โอพัตรา	และที่น้ียังเป็นศูนยกลางแหลงผลิตหัวน้ําหอมขนาดใหญใหกับยี่หอแบรนดเนมดัง	ๆหลายยี่หออีกดวย

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
นําทานเขาสูทีพ่ัก	HORIZON	PYRAMID	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี	(Mosque	of	Muhammad	Ali)	ใชเวลาในการสราง
นานกวา	18	ปี	นับเป็นสุเหราที่ใหญและสูงที่สุดในกรุงไคโร	ตัวอาคารสราง
จากหินอลาบาสเตอร	(Alabaster)	ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ
สูง	52	เมตร	เสนผาศูนยกลาง	21	เมตร	มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก	4	มุม	ตัว
อาคารสรางดวยหิน	อลาบาสต	ตกแตงดวยโคมไฟระยางดงามตามแบบศิลปะ
อิสลาม	หนาสุเหรามีหอนาฬิกา	ที่พระเจาหลุยสฟิลิปปแหงฝรั่งเศส	มอบให
รัฐบาลอียิปตเป็นของขวัญ	แลกเปลี่ยนกับเสาโอเบลิสต	ปัจจุบันตั้งอยูที่กรุง
ปารีส

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	อาหารทองถิ่น

ไคโร	(Cairo)	เป็นเมืองหลวงของประเทศอียิปต	ตั้งอยูริมฝ่ังแมน้ําไนล	ไคโรมี
ประชากรประมาณ	15.2	ลานคน	ซึ่งเป็นเมืองที่ประชากรมากที่สุดในทวีป
แอฟริกา	และเป็นหน่ึงในเมืองที่มีประชากรหนาแนนแหงหน่ึงในโลก

กระดาษปาปิรุส	(papyrus	egypt)	กระดาษแผนแรกของโลกผลิตโดยชาว
อียิปตโบราณ	ตนกําเนิดและวัตถุประสงคคอนขางศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นที่เคารพ
บูชา	เป็นการบันทึกจารึกบทสวด	คําสรรเสริญเทพเจาและคําสาบานที่ถูกบันจุ
ไวในพีระมิดของชาวอียิปต	ในยุคของฟาโรหและสันณิฐานวาจะราวๆประมาณ
3,000	ปีที่ผาน	คําวา	Papyrus	นาจะเป็นการทับศัพทกับภาษาโปรตุเกส	ที่วา
Paper	น่ันเอง	กระดาษปาปิรุสน้ีถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สําคัญ
อยางหน่ึงของชาวอียิปตโบราณที่ได	เลาเรื่องราวในอดีตไดอยางดี	ปาปิรุสได
ถูกนํามาใชประโยชนอยางกวางขวาง	เชน	นํามาเป็นเชื้อเพลิง	บาน	ตอเรือ
สานตะกรา	ตลอดจนตัดเย็บเสื้อผาสวมใส

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HORIZON	PYRAMID	HOTEL	หรือเทียบเทาระดับ	4	ดาว



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําคณะเขาชม	พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต	อันเลื่องชื่อ	เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมาย

ที่สุด	***(คาบัตรเขาชมมัมมีข่องพระมหากษตัริยทัง้	11	พระองคไมไดรวมอยูในรายการ	หากทาน
สนใจเขาชมกรุณาติดตอทีห่ัวหนาทัวร	คาเขาชมประมาณ	100	อิยิปตปอนด	หรือ	ประมาณ	20	USD
นําทานชม	โลงศพทองคําแทพรอมหนากากทองคํา	ของฟาโรหตุตันคาเมนอันดังกองโลก	และสมบัติสวน

ตัวอีกมากมายของพระองค	อาทิเชน	เตียงบรรทม	พัด	ของเลนตาง	ๆ	รถศึกและเกาอี้บรรลังกทองคําซึ่งภาพบน
พนักเกาอี้ที่โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรหตุตันคาเมนประทับอยูบนเกาอี้และมีพระมเหสีของพระองคกําลัง
ทาน้ํามันหอมให	ทั้งคูใสรองเทาแตะคนละขางอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผอันลึกซึง้	นอกจากน้ีทานยังจะได
ชมสมบัติอันลํ้าคาอื่นๆ	อีกจํานวนมากเชน	แหวน	สรอยขอมือ	สรอยคอ	ฝีมือประณีต	สิ่งของทั้งหมดลวนมีอายุ
เกาแกกวา	3,000	ปี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิน่

ชวงบาย	
นําทานไปชอปป้ิงสิ้นคาพื้นเมืองอันงดงามที่	ตลาดขานเอลคาลีลี	ตลาดสําคัญทางการคาขายของพื้นเและ

สินคาที่ระลึกที่ใหญที่สุดในกรุงไคโร	ทานสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ	มากมาย	ไมวาจะเป็นขวดน้ําหอม
ที่ทําดวยมือ	สินคาตางๆ	เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ	พรม	และของที่ระลึกพื้นเมือง
ตางๆ

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู	สนามบิน
22.15	น.	เหินฟากลับสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	ประเทศไทย	โดย	เทีย่วบินที	่MS	960

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต	(	Egyptian	Museum)	นับวาเป็นพิพิธภัณฑของ
โลกที่เกาแกที่สุดมานานและมีชื่อเสียง...เพราะความหลากหลายของซากปรัก
หักพังของวัตถุโบราณที่ไดถูกคนพบจากที่ตางๆ	อยางมากมายในหลากหลาย
สมัยๆ	ที่ไดถูกสงทยอยเขามาเก็บ	รักษาเอาไวในพิพิธภัณฑแหงน้ี

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารอาหารทองถิ่น

ตลาดขาน	เอล	คาลิลี่	(Khan	El	Khalili	Bazaar)	ประเทศอียิปต	เป็นตลาดสไตล
อาหรับโบราณ	อายุรวม	600	ปี	ที่ใหความรูสึกเหมือนหลุดเขาไปอยูในฉาก
หน่ึงในหนังอาหรับยอนยุค	ที่น่ีมีสินคามากมายหลากหลายชนิด	ไมวาจะเป็น
ครื่องเทศ,	เครื่องเงิน,	รานทอง,	เสื้อผา	รวมถึงรานกาแฟ	ฟิชาวี	คอฟฟ่ีเฮา	(El
Fishawy)อายุรวม	200	ปีที่เปิดขายตลอด24	ชม	ตลาดแหงน้ีเป็นอีกสถานที่
หน่ึงนะคะที่ไมควรพลาดเมื่อไปเยือนประเทศอียิปต



คาบัตรเขาชมมัมมีข่องพระมหากษตัริยทัง้	11	พระองค	ไมไดรวมอยูในรายการ	หากทานสนใจเขา
ชมกรุณาติดตอทีห่ัวหนาทัวร	คาเขาชมประมาณ	100	อิยิปตปอนด	หรือ	ประมาณ	20	USD)	ชม	โลง
ศพทองคําแทพรอมหนากากทองคํา

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

ตั้งอยูที่กรุงไคโร	ประเทศอียิปต	หางจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือประมาณ	15	กิโลเมตร	เป็นประตูสําคัญในการเขาออกอียิปต	และยังเป็น
ทาอากาศยานหลักของอียิปตแอร

11.55	น	คณะเดินทางกลับถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	ดวยความสวัสดิภาพและความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	15	วัน	ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย	15	ทาน
ซึ่งในกรณีน้ีทาง	บริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ
2.บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
3.บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติ	และอื่น	ๆ	ที่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯ	หรือ	คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึน้ทางตรง	หรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย	การถูกทําราย	การ
สูญหาย	ความลาชา	หรือ	อุบัติเหตุตาง	ๆ
4.ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน	ณ	ปัจจุบัน	หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้	ตามอัตราคาน้ํา

มัน	หรือ	คาเงินแลกเปลี่ยน	ทางบริษทั	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตัว๋	ตามสถานการณดังกลาว
5.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือ	ถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
6.หากลูกคาทานใด	ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ	ลูกคาตองชําระคามัดจําที่	10,000	บาท	และคาวีซาตามที่สถาน

ฑูตฯ	เรียกเก็บ

1	สํารองทีน่ัง่จาย	15,	000	บาท/ทาน	(หลังการจองภายใน	3	วัน)	พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง
2	ชําระยอดสวนทีเ่หลือ	กอนการเดินทางไมนอยกวา	20	วัน
3.หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด	ทางบริษทัจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋เครื่องบินโดยสารไป-กลับ	กรุงเทพ	–ไคโร	–	กรุงเทพ	ชั้นประหยัด	โดยสายการบินอิยิปต
2.	คาภาษีสนามบินทุกแหง
3.	คาที่พักหองละ	2	ทานตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน	รวมทั้งสิ้น	3	คืน
4.	คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
5.	คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ	+	คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ
6.	คาวีซาประเทศอียิปต	(วีซากรุป)	ใชเวลาในการยื่นวีซากอนการเดินทาง	20	วัน	(สําหรับผูถือหนังสือเดินทาง

ไทย)
7.	คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิ่น	และหัวหนาทัวรคนไทยมืออาชีพผูชํานาญเสนทาง
8.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล	500,000	บาท	วงเงินคุมครองอาหาร

เป็นพิษ	(โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา	”อาหารเป็นพิษเทาน้ัน”)
(หมายเหตุ:	คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กทีมี่อายุตํ่ากวา	6	เดือน	และ	ผูใหญอายุมากกวา	75	ปีทาง

บริษทัประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึง่หน่ึงของสัญญาฯ)

1.	คาจัดทําหนังสือเดินทาง
2.	คาภาษีมูลคา	7%	และ	คาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
3.	คาขี่อูฐ,	คาเขามุดลงไปในปิรามิด,	คาเขาชมหองมัมมี่ฟาโรห	11	พระองค	ที่พิพิธภัณฑฯ	และรายการอื่นที่ไมได

ระบุไวในรายการ
4.	คาใชจายสวนตัวอื่นๆ	เชน	คาโทรศัพท,	คาซักรีด,	คาอาหาร-เครื่องดื่ม	สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ,	มินิบารและ

ทีวีชองพิเศษ	ฯลฯ
5.	คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น	ทานละ	3	USD	/	ทาน	/	วัน	(คิดเป็น	4	วัน	เทากับ	12	USD)
6.พนักงานขับรถ	ทานละ	2	USD	/	ทาน	/	วัน	(คิดเป็น	4	วัน	เทากับ	8	USD)คาทิปคาทิปหัวหนาทัวร	ประมาณ

ทานละ	3	USD	/	ทาน	/	วัน	เทียบเทากับไกดทองถิ่น
กรณีจองนอยกวา	20	วันกอนการเดินทาง	ตองทําวีซาทีเ่มืองไทย	โดยมีคาใชจายเพิม่เติม	2000	บาท	/

ทาน	และตองใช	เอกสารประกอบการยื่นวีซา	รายละเอียดตามทายโปรแกรมทัวร



หมายเหตุเกีย่วกับการขอนุมัติวีซาประเทศอียิปตและขอตาง	ๆ
1.นการยื่นขอวีซา	เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแกทุกๆ	ทาน	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหครบตามที่ระบุ	พรอม

สงมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซา	ไมนอยกวา	3	สัปดาหกอนการเดินทาง
(ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณ	ทางสถานฑูตฯ	อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได	และทานจะตองเสียคา
ธรรมเนียมใหมเอง	หากตองการยื่นวีซาอีกครั้ง)
2.ในการพิจารณาอนุมัติวีซา	จะอยูในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ	ซึ่งในบางกรณี	อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่ม

เติมจากที่ไดระบุไว	หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณในบางครั้ง	ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความไมสะดวกแกทานได
3.	อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ	ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ตามแตสถานการณ	และคุณสมบัติของลูกคาในแตละ

ราย	หากทานมีขอสงสัยใดๆ	โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดตลอดเวลา	ทางบริษทัฯ	จึงตองกราบขออภัยมา	ณ
ที่น้ี
4.บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติ	และอื่น	ๆ	ที่นอกเหนือ

การ	ควบคุมของทางบริษทัฯ	หรือ	คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึน้ทางตรง	หรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย	การถูกทําราย	การ
สูญหายความลาชา	หรือ	อุบัติเหตุตาง	ๆ
5.ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน	ณ	ปัจจุบัน	หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้	ตามอัตราคาน้ํา

มันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน	ทางบริษทั	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตัว๋	ตามสถานการณดังกลาว
6.เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือ	ถูก

ปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
***ตัวอยางเอกสารในการยื่นวีซา	อียิปต	แบบON	ARRIVAL	ตองสงใหกับทางบริษทักอนการเดินทาง	21	วัน***

1.กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะยึดถือความปลอดภัยเป็น
หลัก
2.กรณีเดินทางไมถึง	15	ทาน	ไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย
3.กรณีเดินทาง	10	ทาน	และตองการหัวหนาทัวรจากเมืองไทย	จายเพิม่	ทานละ	3,000	บาท
ในกรณีทีผู่โดยสารอยูตางจังหวัด	หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร,	รถไฟ	หรือตัว๋เครื่องบินภายใน

ประเทศ	กรุณาแจงใหเจาหนาทีข่องบริษทัฯทราบทุกครัง้กอนทําการออกตัว๋ทุกประเภท	มิฉะนัน้ทางบ
ริษทัฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายทีเ่กิดขึ้นในกรณีทีท่ัวรมีการยกเลิกการเดินทาง	หรือเปลีย่นแปลง
การเดินทาง
**ในกรณีทีผู่โดยสาร	มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ	ทีเ่กีย่วของกับวันเดินทางที่

ทานไดทําการจองไวกับทางบริษทัฯ	กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาทีท่ราบ	กอนการชําระเงินคาตัว๋ดัง
กลาว	ถาเกิดขอผิดพลาด	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการรับผิดชอบทุกกรณี**
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทางและมีหนาทีเ่หลือไว

ประทับตราไมนอยกวา	2	หนา
**	กรณี	ถือหนังสือเดินทางตางชาติ	โปรดสอบถามขอมูลเพิม่เติม	**

1.ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา	บริษทัฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึน้จริง	ณ	วันน้ัน	ที่ไมสามารถ	คืนเงินได	(ตัวอยางเชน
คาตัว๋เครื่องบิน,	คาวีซา,	คามัดจําหองพัก	เป็นตน)
2.ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
3.กรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	บริษทัจะทําเรื่องยื่น

เอกสารไปยังสายการบิน	โรงแรม	และในทุกๆการใหบริการ	เพื่อใหพิจารณาอีกครั้ง	ทั้งน้ี	อาจจะตองใชระยะเวลาใน
การดําเนินการ	ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมดหรือบางสวน	หรือไมไดเลย	เพราะขึน้อยูกับการ
พิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน	โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสําคัญ


