
อียิปต์...สำัมผัสำดินแดนลุ่มแม่น�้าไนล์  
ชมสำิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ทริปที่ 1 วันเสำาร์ที่ 17 พฤศจิกายน - วันเสำาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 (8 วัน 5 คืน)
ทริปที่ 2 วันพฤหัสำบดีที่ 29 พฤศจิกายน - วันพฤหัสำบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 (8 วัน 5 คืน)

จัดโดย บริษัท เทรเซอร์ แพลเน็ต จ�กัด

วันแรก กรุงเทพฯ
22.00 น.  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสำุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สำายการบินอียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่จาก 

บริษัท เทรเซอร์ แพลเน็ต จ�กัด คอยอ�นวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สำอง ไคโร
00.50 น. เหินฟ้าสู่ กรุงไคโร โดย สำายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS961 (ใช้เวลา 10 ชั่วโมง) รับประทานอาหาร 

บนเครื่องบิน
06.00 น. ถึง สำนามบินนานาชาติกรุงไคโร หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น�ท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก (ใช้เวลา  

50 นาที) (เวลาที่อียิปต์ช้ากว่าไทย 5 ชั่วโมง)
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 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  น�ท่านขึน้สู ่ป้อมปราการ สร้างเมือ่ ค.ศ. 1176 สมยัสลุต่านซาลาอดัดนิ เป็นป้อมปราการป้องกนัศตัรูสมยัสงคราม

ครูเสด ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ราชการ ตั้งอยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ไกลถึงพีระมิดที่กิซ่าห ์
ชม สำุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างระหว่าง ค.ศ. 1830 - 1848 ประกอบด้วย 
สองส่วน คือ ตัวสุเหร่าและส่วนของสนาม บริเวณตรงกลางน�้าพุออกแบบให้มีรูปแบบเหมือน Blue Mosque ที่
อิสตันบูล ตรงกลางเป็นสี่เหลี่ยม มีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร และมีโดมขนาดเล็ก 
รองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างจากหินอะลาบาสเทอร์ ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม  
หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์-ฟีลิปแห่งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์ซึ่ง 
ตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  น�ท่านเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ไคโร “Egyptian 

Museum of Antiquities” พิพิธภัณฑ์เก่าแก่
ที่มีชื่อเสียงเพราะความหลากหลายของโบราณวัตถุ
ทีน่�มาจดัแสดง แม้ว่าจะมเีรือ่งน่าเศร้าทีผู่น้�ประเทศ 
คนก่อนไม่ได้ให้ความส�คญักบัโบราณวตัถเุหล่านี ้และ 
ได้มอบเป็นของก�นัลให้กับอาคันตุกะจากต่างประเทศ 
ไปมากมาย ถึงกระนั้นพิพิธภัณฑ์ไคโรก็ยังม ี
วัตถุโบราณกว่าแสนชิ้นท่ีควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม 
น�ทุกท่านเข้าชมห้องเก็บมัมมี่ที่สมบูรณ์แบบที่สุด 
นบัเป็นความมหศัจรรย์ของการแพทย์อยีปิต์โบราณ
ที่สามารถรักษาสภาพศพได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
เป็นระยะเวลากว่าพันปี

 บ่าย รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
  น�ท่านเดินทางเข้าสูท่ีพ่กั Four Seasons Hotel  

Cairo at Nile Plaza ระดับ 5 ดาว (หรือ 
เทียบเท่า)
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วันที่สำาม ไคโร - ซัคคาร่า - กีเซ่ห์
 สาย รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  เที่ยวชม เมืองซัคคาร่า (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) ชมพีระมิดขั้นบันได  

ออกแบบโดยสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่อย่างอิมโฮเทป ใช้เป็นสถานที ่
ฝังพระศพของกษัตริย์โซเซอร์ ฟาโรห์องค์ที่ 2 ซึ่งครองราชย ์
ช่วง 2667 - 2648 ก่อนครสิตกาล นบัได้ว่าเป็นต้นแบบของ 
พีระมิดในยุคต่อมาอีกด้วย

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย น�ท่านเดินทางสู่ เมืองกีเซ่ห์ ชม มหาพีระมิดกีเซ่ห์ หนึ่งในเจ็ด 

สิง่มหศัจรรย์ของโลกซึง่องค์ฟาโรห์แห่งอยีปิต์โบราณเป็นผูส้ร้าง  
สร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นส่ิงก่อสร้างที่ 

ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง  
30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก โดยหินแต่ละก้อนจะถูก
น�มาวางเรยีงชดิตดิกนัจนแนบสนทิ (แม้แต่กระดาษกส็อดไม่ผ่าน) 
แวะชม สำฟิงซ์ แกะสลกัจากเนนิหนิธรรมชาต ิเชือ่กนัว่าหน้าสฟิงซ์
คือพระพักตร์ของฟาโรห์เคเฟรนและมีล�ตัวเป็นสิงโต

  พิเศษ น�ท่านขี่อูฐกลางทะเลทราย ชมทิวทัศน์โดยรอบ มีหมู ่
พีระมิดเป็นฉากหลัง ให้ท่านอิสระเดินชมตามอัธยาศัย หรือเข้าไป
ชมภายในตัวพีระมิดซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ฝังพระศพขององค์ฟาโรห์
ผูส้ร้างมหาพรีะมดิกซ่ิาห์ ภายในสร้างเป็นห้องโถงใหญ่ มทีางเดนิ
ซึ่งเดินลงไปดูได้

 ค�่า รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
  น�ท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Four Seasons Hotel Cairo at  

Nile Plaza ระดับ 5 ดาว (หรือเทียบเท่า)

วันที่สำี่ กีเซ่ห์ - ไคโร - อาบูซิมเบล - อัสำวาน
 เช้า รับประทานอาหารเช้า (Box Set) และเดินทางสู่สนามบินไคโร
05.00 น. เหินฟ้าสู่ อาบูซิมเบล โดย สำายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS407 (ใช้เวลา 2.40 ชั่วโมง)
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07.40 น. เดนิทางถงึเมอืงอาบซูมิเบล น�ท่านเทีย่วชม มหาวหิารรามเสำสำที ่2 ด้านหน้าวหิารมรีปูสลกัพระพกัตร์ขององค์ฟาโรห์
รามเสสที่ 2 วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพอามุนราและเทพฮอรากาติ จากนั้นน�ท่านชมเขื่อนอัสวานที่เริ่มสร้างใน  
ค.ศ. 1960 เพ่ือป้องกันน�้าท่วมจากแม่น�้าไนล์ในฤดูน�้าหลากและเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า สร้างขวางกั้นแม่น�้าไนล ์
ทั้งสาย ท�ให้เกิดทะเลสาบน�้าจืดขนาดใหญ่ที่กว้างถึง 10 กิโลเมตร และลึกกว่า 80 เมตร ทะเลสาบนัสเซอร์นี้ได้ชื่อ 
มาจากประธานาธิบดีคนแรกของอียิปต์ คือ ท่านกามาล อับดุล นัสเซอร์ และยังเป็นทะเลสาบที่เกิดจากน�้ามือมนุษย ์
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รองจากทะเลสาบในประเทศแซมเบีย

10.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอัสำวาน โดย สำายการบินอียิปต์แอร์  
เที่ยวบินที่ MS410 (ใช้เวลา 45 นาที)

11.25 น. เดินทางถึงเมืองอัสวาน หลังจากผ่านพิธีการทางสนามบิน  
น�ท่าน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากน้ัน 
น�ท่านเดินทางเข้าสู ่โรงแรมที่พัก เพื่อคลายความเมื่อยล้า 
จากการเดินทาง

17.00 น. ล่องเรือใบโบราณเรือเฟลุคกะ ผ่านชม สำวนพฤกษศาสำตร์  
ศนูย์รวมพรรณไม้นานาชนดิ สสุานอากาข่าน ชมชวีติความเป็นอยู ่
ของชาวเมอืงอสัวาน จากนัน้น�ท่านเทีย่วชม พพิธิภณัฑ์นเูบยีน 
ทีร่วบรวมประวตัศิาสตร์ของชาวนเูบยีนเอาไว้มากมาย ชาวอยีปิต์ 
นั้นแท้จริงแล้วประกอบด้วยสามกลุ่มใหญ่ คือ หนึ่ง - ผู้ที่สืบ 
เชื้อสายมาจากชนเผ่า Hamitic ตะวันออก สอง - ชาวอาหรับ 
ที่เคยเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในทะเลทราย สาม - ชาวนูเบียนที่อยู่ทาง 
ตอนใต้ของอียิปต์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจาก 
การสร้างเขือ่นทีอ่สัวาน โดยนเูบยีคอืดนิแดนระหว่างเมอืงอสัวาน 
ของอยีปิต์กบัเมอืงคาร์ทมูของซดูาน ชาวนเูบยีนจ�นวนไม่น้อย 
ที่เคยเป็นชาวนา ชาวประมง และช่างฝีมือ จึงต้องผันตัวมาท� 
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวแทน

 ค�่า รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
  น�ท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Sofitel Legend Old Cataract 

Aswan ระดับ 5 ดาว (หรือเทียบเท่า)
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วันที่ห้า อัสำวาน - คอมออมโบ - ลักซอร์
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  เดินทางสู่ คอมออมโบ (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง) ชุมชนที่อยู่ริม 

แม่น�้าไนล์ บ้านเรือนส่วนใหญ่สูงเพียง 1 - 2 ชั้น ระหว่างทาง 
ผ่านแหล่งเพาะปลกูท่ีส�คัญ น�ท่านชม วหิารคอมออมโบ ตัง้อยู่ 
บนเนนิเขาเลก็ ๆ  ทีล่�า้ออกมาถงึแม่น�า้ไนล์ สามารถเหน็ววิแม่น�า้ไนล์ 
อันงดงาม ค�ว่า “คอม” เป็นภาษาอาหรับ หมายถึง ภูเขาเล็ก ๆ 
วิหารนี้เกือบเป็นวิหารอะโครโพลิสของกรีก หินที่ใช้สร้างแตกต่าง 
จากวิหารอ่ืน ๆ อาจเพราะถูกปกคลุมด้วยทรายเป็นเวลานาน  
การวางแบบของพื้นที่มีความเฉพาะตัว เป็นวิหารของเทพเจ้า 
สององค์คอื เทพโซเบค (เทพเจ้าแห่งความอดุมสมบรูณ์) มรีปูร่าง 
เป็นมนุษย์แต่เศียรเป็นจระเข้ และเทพเจ้าฮาโรเอริส (เทพเจ้าแห่ง 
การแพทย์อียิปต์โบราณ) วิหารนี้สร้างบนเนินเขาริมฝั่งแม่น�้าไนล์  
เป็นบริเวณที่มีจระเข้ชุกชุมในสมัยโบราณ วัดนี้จึงบูชาเทพโซเบคซึ่งมีเศียรเป็นจระเข้และมีจระเข้มัมมี่เก็บรักษาไว้  
และชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพตัรา ซึง่เป็นรปูแบบของเครือ่งแต่งกายในการท�ภาพยนตร์ ภาพแกะสลกัการแพทย์ 
แผนโบราณ (โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์โบราณ) และปฏิทินโบราณ ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู ่
ร้านอาหารกลางวัน (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง)

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 บ่าย น�ท่านเดินทางต่อสู ่วิหารคาร์นัค (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง)  
เทีย่วชม วหิารคาร์นคั ประกอบด้วยอาคารใหญ่โตหลายหลงั 
และเป็นวิหารโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้รับการ 
ปฏสิงัขรณ์จากฟาโรห์หลายพระองค์ สร้างเพือ่บชูาครอบครวั
เทพเจ้า ทางเข้าวหิารมรูีปแกะสลกัของสฟิงซ์หัวแกะนัง่หมอบ
เป็นแถวสองข้างทาง เมื่อผ่านซุ้มประตูขนาดใหญ่ ห้องแรก
จะเป็นเสาหินขนาด 12 คนโอบ ใช้เป็นทางเดินเชื่อมระหว่าง
วิหารลักซอร์กับวิหารคาร์นัค และที่สวยงามมากคือ  
Hypostyle Hall (หรือห้องเสา) ประกอบด้วยเสาสูง  
134 ต้น เรียงเป็นแถว สลักด้วยอักษรและภาพ สถานที ่
แห่งนี้เคยใช้เป็นฉากในหนังนักสืบปัวโร

 ค�่า รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
  น�ท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hilton Luxor Hotel ระดับ 5 ดาว (หรือเทียบเท่า)d

el
ig

ht
 a

ct
iv

ity
2
0



วันที่หก ลักซอร์
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  น�ท่านเดินทางข้ามไปฝั่งตะวันตกของแม่น�้าไนล์หรือนครธีบส์  

ในสมัยอียิปต์โบราณเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของคนตายหรือ นครของ 
ผู้วายชนม์ เต็มไปด้วยโบราณสถานที่มีประวัติน่าพิศวง ปัจจุบัน 
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ผ่านชม อนุสำาวรีย์ 
แห่งเมมนอน หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช ้
เป็นวิหารประกอบพธิศีพของอาเมนโฮเทปที ่3 ประมาณ 2,000  
กว่าปีก่อน เกดิเหตแุผ่นดนิไหวอย่างรนุแรงท�ให้ตวัวหิารพงัลงมา  
เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร  
เยี่ยมชม หุบผาสำุสำานแห่งกษัตริย์ ที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 63  
พระองค์ ตั้งอยู่ที่เทือกเขาทีบัน พบทางเข้าแล้ว 14 แห่ง จัดให้ 
ชมเพียง 5 - 6 สุสาน ด้านหน้าทางเข้าสุสานฟาโรห์บนยอดเขานั้น 
ดูคล้ายปลายแหลมของยอดพีระมิด เป็นการเลือกฮวงซุ้ยในการ 
ฝังศพให้คล้ายว่าฝังอยู่ใต้พีระมิด สุสานเหล่านี้ถูกเลือกให้เป็น 
ทีเ่กบ็มมัมีแ่ละสมบตัขิองกษตัรย์ิถงึ 62 สสุาน แต่ละสสุานมขีนาด 
เลก็ใหญ่ต่างกนัขึน้อยูก่บัระยะเวลาครองราชย์ สสุานเริม่สร้างเมือ่
ฟาโรห์ครองราชย์และปิดเมื่อฟาโรห์สิ้นพระชนม์ ภายในหลุมมี 
จิตรกรรมที่งดงามสีสดใสราวกับเพิ่งวาดเสร็จ จากนั้นน�ท่านชม  
วหิารฮคัเชฟซุต ออกแบบโดยสถาปนกิชือ่ เซเนมุท กว่า 3,500  
ปีมาแล้ว เป็นที่ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์ฮัตเชพซุต ฟาโรห์ 
หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์ อียิปต์รุ่งเรืองมากในสมัยของ
พระองค์ ในอดีตกาลหน้าสุสานเต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด 
จัดเป็นสวนงดงาม ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยในการเลือกชม  
เลือกซื้อสินค้านานาชนิด

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 บ่าย  เยี่ยมชม วิหารลักซอร์ วิหารทรายเนื้อละเอียดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางใต้ของวิหารคาร์นัค สร้างขึ้นส�หรับบวงสรวง 

พระผู้เป็นเจ้า มีบางส่วนเหมือนกับวิหารคาร์นัค ในสมัยโบราณหน้าวิหาร 
เคยมเีสาโอเบลสิก์ตัง้อยูส่องต้นเคยีงกนั แต่ปัจจบุนัเสาต้นหนึง่ถกูน�ไปตัง้ไว้ 
ทีจ่ตัรุสัคองคอร์ด กรงุปารสี เพือ่เป็นของขวญัแด่กษตัรย์ินโปเลยีนหลยุส์ 
ของฝรั่งเศส มีรูปปั้นยืนเรียงโดยรอบภายใน ชมรูปปั้นเต็มตัวของฟาโรห ์
ตุตันคามอนและมเหสี สมัยฟาโรห์รามเสสที่ 2 พระองค์ได้โปรดให้สร้าง 
อุทยานหน้าวิหารนี้ยาวถึง 3 กิโลเมตร ตกแต่งด้วยประติมากรรมท�ด้วย 
หินแกรนิต ควอร์ตไซต์ ชม เสำาโอเบลิสำก์ เสาบูชาสัญลักษณ์แห่งสุริยเทพ  
หมายถึงความสว่างและชีวิต ตรงข้ามกับพีระมิด อันเป็นสัญลักษณ์แห่ง 
ความไร้วิญญาณ การสร้างเสาโอเบลิสก์นิยมสร้างเป็นคู่ ลักษณะเป็นทรง 
ยอดแหลมทีต่ดัมาจากหนิแกรนติทัง้ต้น มใิช่น�หนิแต่ละก้อนมาประกอบกนั 
ทางเดินจะตรงเป็นแนว นับจากประตูทางเข้าไปจนถึงห้องบูชาเทพเจ้า 
ด้านในสดุ ซึง่มเีพยีงฟาโรห์เท่านัน้ทีเ่ข้าได้ เสาแห่งนีม้ปีาฏหิารย์ิโดยครึง่บน 

มีสีขาวซีด ครึ่งล่างเป็นสีเหลืองนวล เชื่อว่าตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากเสานี้ จะสัมฤทธิผลดังใจปรารถนา
 ค�่า รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
  น�ท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hilton Luxor Hotel ระดับ 5 ดาว (หรือเทียบเท่า) (คืนที่ 2) d
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วันที่เจ็ด ลักซอร์ - ไคโร
 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
10.00 น. น�ท่านเดินทางสู่ สำนามบินลักซอร์
12.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร โดย สำายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบิน

ที่ MS362 (ใช้เวลา 1.10 ชั่วโมง)
13.25 น. เดินทางถึง กรุงไคโร หลังจากผ่านพิธีการทางสนามบิน ให้ท่าน

รับประทานอาหารกลางวัน (Snack Box)
 บ่าย ช็อปป้ิงสนิค้าพืน้เมอืงที ่ตลาดข่านเอลคาลีล ีให้ท่านเลอืกซือ้ของ 

พื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นขวดน�้าหอมที่ท�ด้วยมือ สินค้าที่ท�จาก 
หนังอูฐ เคร่ืองทองรูปพรรณ เพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ  
พรม และของที่ระลึกต่าง ๆ

 ค�่า รับประทานอาหารค�่า ณ ภัตตาคาร
  น�ท่านเดินทางเข้าสู่ สำนามบินกรุงไคโร
23.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สำายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS960 (ใช้เวลา 8.20 ชั่วโมง)

วันที่แปด กรุงเทพฯ
12.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

กิจกรรม : อียิปต์...สัมผัสดินแดนลุ่มแม่น�้าไนล์ ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
บริษัททัวร์ : บริษัท เทรเซอร์ แพลเน็ต จ�ากัด

วันเดินทาง : ทริปที่ 1 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน - วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 (8 วัน 5 คืน)

  ทริปที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน - วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 (8 วัน 5 คืน)

จ�นวนที่รับ : 20 - 24 ท่าน/ทริป
  (กรณทีีจ่�านวนผูส้มคัรไม่ถงึ 20 ท่าน ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง)

อัตราค่าบริการ ราคา/ท่าน

ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ติดตาม 1 ท่าน (พักห้องคู่และบินชั้นประหยัด) 173,000 บาท

บุคคลทั่วไป (ท่านละ) 179,000 บาท

เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 166,000 บาท

เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 158,000 บาท

เด็กอายุต�่ากว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 153,000 บาท

เดินทางชั้นธุรกิจ (เฉพาะช่วง BKK - CAI - BKK)
ตั๋ว Domestic เป็นแบบ Economy ช�าระเพิ่มราคาเริ่มต้นที่

30,000 บาท

ไม่รับตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ลดไปท่านละ 58,000 บาท

พักเดี่ยว ช�าระเพิ่มท่านละ 28,900 บาท
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อัตราค่าบริการรวม
• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร โดยสายการบินอียิปต์แอร์
• เส้นทาง กรุงเทพฯ - ไคโร - อาบูซิมเบล - อัสวาน / ลักซอร์ - ไคโร - กรุงเทพฯ
• ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศที่ระบุตามรายการ (น�้าหนักกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ / 

ไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
• ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
• ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการและขนมของว่าง (บริการระหว่างวัน)
• ค่ายานพาหนะตลอดการเดินทาง
• ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
• หัวหน้าทัวร์คอยอ�านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง จ�านวน 2 ท่าน
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ
• ค่าธรรมเนียมประกันสุขภาพและอุบัติเหตุตลอดการเดินทางท่านละ 2,000,000 บาท (กรณีเสียชีวิต)
• ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท (กรณีเข้ารับการรักษาโดยต้องมีใบรับรองแพทย์)
• ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม
• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ และค่าน�้าหนักสัมภาระที่เกินก�าหนด
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งเองนอกเหนือจากรายการที่จัดให้

การแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
แจ้งผลเฉพาะผู้ได้รับสิทธิ์ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ทางโทรศัพท์ และเอสซีจี ดีเบนเจอร์ คลับ โมบาย แอปพลิเคชัน (เฉพาะผู้ที่
สมัครผ่านช่องทางนี้เท่านั้น)

การช�าระค่าบริการ
ช�าระค่ามัดจ�าท่านละ 50,000 บาท ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
ช�าระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ ภายในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561

บัญชีกระแสรายวัน ชื่อ บจก.เทรเซอร์ แพลเน็ต

ธนาคารกสิกรไทย สาขาอโศกดินแดง เลขที่ 049-112814-3

ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนรัชดา-ห้วยขวาง เลขที่ 055-302161-9

*  เมื่อช�าระค่าบริการทุกครั้ง กรุณาส่งหลักฐานการโอนช�าระค่าใช้จ่าย/ส�าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลผู้เดินทางมาที่อีเมล debentureclub@scg.com 

หรือโทรสาร 0-2586-4977

เงื่อนไขการยกเลิก
• กรณีแจ้งยกเลกิมากกว่า 60 วนัก่อนการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีา ค่ามดัจ�าต่าง ๆ
• กรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าบริการทัวร์ 50% ของค่าบริการทั้งหมด
• กรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดเงินค่าบริการทัวร์ 100% ของค่าบริการทั้งหมด
• ส�าหรับค่าบัตรโดยสารเครื่องบินจะท�าการ Refund คืนให้ตามจริง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการ Refund ของสายการบิน)

หมายเหตุ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมท่องเที่ยวตามเหตุการณ์และความเหมาะสม โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของท่านสมาชิก 
เป็นส�าคัญ

วิธีสำมัครผ่าน SMS
รหัสำกิจกรรม TR1815 (ทริปที่ 1)
รหัสำกิจกรรม TR1816 (ทริปที่ 2)

ตัวอย่าง พิมพ์ TR1816 <เว้นวรรค>  
ตามด้วยเลขบัตรสมาชิกเอสซีจี ดีเบนเจอร์ 
คลบั 11 หลกั ส่ง SMS ไปที ่4554599
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