
 

 

รหัสทัวร PVC1901306 
ทัวรอียิปต ไคโร กีซา เมมฟส ซัคคารา อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คืน 
(MS) 
มหาปรามิด ชมสฟงซ ปรามิดข้ันบันได ป�อม ปราการซิทาเดล หลุมฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเด
รีย เสาปอมเปย สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต  
โลงศพทองคําแทพรอมหนากากทองคํา 
 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง  
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

20:30 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศ ช้ัน 4 แถว Q เคานเตอร 14-20 สายการบินอียิปต ซ่ึงมีเจาหนาที่บริษัท
ฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระแกทาน 

23.59.  น.   เหินฟ�าสู ประเทศอิยิปต โดยสายการบินอิยิปตแอร เที่ยวบินท่ี MS 961  

วันที่สอง ไคโร –กีซา – มหาปรามิด – สฟงซ – เมมฟส – ซัคคารา – ปรามิดขั้นบันได 
04.10 น. ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระใน

การเดินทางเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู เมืองไคโร (เวลาทองถ่ินชากวา
ประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) เขาโรงแรมเพ่ือรับประทานอาหาร 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
ไดเวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสู เมืองกีซา ซ่ึงอยูไมไกลจากกรุงไคโรมากนัก 
นําทานชม มหาปรามิด ที่ไดรับการยกยองวาเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก  
เปนช่ือเรียกของสถานที่ฝงพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปจจุบันคือ ไคโร) 
ครอบคลุมพ้ืนที ่2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต เปนที่ต้ังของ
มหาปรามิด 3 องค ซ่ึงองคฟาโรหแหงอียิปตโบราณสรางข้ึนเพ่ือฝงพระศพของ
พระองคเอง นับเปนส่ิงกอสรางที่ยิ่งใหญและเกาแกที่สุดของโลก ใชเวลากอสราง
ท้ังส้ิน 30 ป สรางจากแทงหินขนาดใหญมาก แตละกอนหนักกวา 2 ตัน หินแตละ
กอนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แมแตกระดาษก็สอดไมผาน ซ่ึงประกอบดวย 



 

 

 
1) ปรามิดคีออพส (Cheops) หรือปรามิดคูฟู สรางในพ้ืนท่ี 53 ตร.ม. สูง 146 
เมตร สรางดวยหินแกรนิต 2.3 ลานแทง นาหนักกวากวา 60 ตันภายในมีหองโถง
หลายหอง หองโถงใหญ หองโถงพระราชา หองโถงพระราชินี เปนปรามิดที่ใหญ
ท่ีสุดในโลก กลาวกันวาอาจนาวิหารเซ็นตปเตอรที่กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นตปอลท่ี
ลอนดอน และดูโอโมวิหารแหงเมืองฟลอเรนซ รวมไวในปรามิดแหงน้ีไดอยาง
สบาย  
2) ปรามิดเคเฟรน (Chefren) สรางโดยฟาโรหคาแฟ ในป 2465 กอน ค.ศ. สูง 
136 เมตร ตากวาปรามิด 10 เมตร สรางบนเนินดินขนาดใหญ จึงทาใหดูสงา
กวาปรามิด 2 องค กินเน้ือที่ประมาณ 1.6 ลานลูกบาศกเมตร มีหองโถงกวาง 2 
หอง แตภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  
3) ปรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรางโดยฟาโรหเมนเคอเร ป 2420 กอน ค.ศ. 
มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กวาง 108 เมตร 
    
ชม “สฟงซ” ท่ีแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีสวนหัวเปนพระพักตรของฟาโรห
และลําตัวเปนสิงโต ทานอาจจะข่ีอูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศนรอบๆโดยมีหมูปรา
มิดเปนฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย (หรือเขาไปชมภายในตัวประมิดซ่ึง
เช่ือวาเปนที่ฝงพระศพขององคฟาโรหผูสรางประมิดน้ัน ภายในสรางเปนหองโถง
ใหญ มีทางเดินซ่ึงเราสามารถเดินลงไปดูได คาเขาชมไมไดรวมอยูในคาบริการทัวร 



 

 

และตองไปเขาคิวซ้ือบัตรเอง เน่ืองจากในแตละวันจะมีผูเขาชมไดไมเกินวันละ 
300 คนเทาน้ัน) 
ชม ตัวสฟงซ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีสวนหัวเปนพระพักตรของฟาโรห
และลําตัวเปนสิงโต (หากสนใจข่ีอูฐ กรุณาติดตอท่ีหัวหนาทัวร ราคาประมาณ 
$10-15 เหรียญตอทานตอหน่ึงตัว)  

 
 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําคณะเดินทางสู เมืองเมมฟส ซ่ึงเปนเมืองหลวงเกาแกแหงแรกในยุคอียิปตโบราณ

กวา 5,000 ป เปนเมืองที่ไดรับการบันทึกในประวัติศาสตรวามีความสําคัญในการ
รวมอียิปตบน และอียิปตลางใหเปนหน่ึงเดียวโดยกษัตริยเมนาปฐมกษัตริยแหง
ราชวงศที่ 1 ท่ีน่ีทานจะไดชม รูปแกะสลักขนาดยักษ ดวยหินอลาบาสเตอรของฟาโรห
รามเสสท่ี 2 ฝมือการแกะสลักเปนเยี่ยม ระหวางทางทานจะไดเห็นตนอินทผาลัมข้ึน
สวยงามเปนทิวแถว เดินทางตอไปยังเมืองโบราณที่ใกลกันอีกเมืองคือ ซัคคารา เพ่ือ
ชม ปรามิดขั้นบันได เปนสิ่งกอสรางขนาดใหญ ใชเปน สถานท่ีฝงพระศพของ กษัตริย  
ซอเซอร และเปนตนแบบของ ปรามิดในยุคตอมา  

 
 
 

 
 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
        นําทานเขาสูที่พัก HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  



 

 

วันที่สาม อเล็กซานเดรีย – ป�อมปราการซิทาเดล – หลุมฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย – เสา
ปอมเปย – ลองเรือแมน้ําไนล + Dinner + ระบําหนาทอง       

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเดินทางสู เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) นําทาน
ถายรูปคู กับ ป�อม ปราการซิทาเดล (CITADEL) ซ่ึงในอดีตน้ันเปน ท่ี ต้ังของ 
ประภาคารฟาโรส ถือวาเปนหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ ปจจุบันเหลือ
เพียงสวนที่เปนฐานและไดมีรับการทะนุบํารุงตอเติมจากสุลตานเกยตเบย โดยรวบ
รามซากเดิมบางสวนเขามา พักผอนหยอนใจกับการชมทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่
สวยงาม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
บาย นําทานเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซ่ึงเปนเมืองสําคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต 

เดิมทีเปนหมูบานประมงเล็กๆ ท่ีช่ือวา ราคอนดาห เม่ือ 1,200 ปกอนคริสตกาล จน
เมื่อ 332 ป กอนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กวาปกอนพระเจาอเล็กซานเด
อรมหาราชมาพบ จึงใหมีการปรับปรุงขยายเมืองเพ่ือเปนเมืองหลวงและต้ังช่ือให
คลองจองกับช่ือของพระองค เมืองอเล็กซานเดรียน้ียังเปนสถานที่สําคัญในตํานานรัก
อันย่ิงใหญของ ราชินีเลอโฉมช่ือกองโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน 
มารค แอนโทนี และปจจุบันเมืองน้ีใหญเปนอันดับสองของประเทศ เปนเมืองพักผอน
ตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่มีช่ือเสียงแหงหน่ึงของโลก ชม หลุมฝงศพ



 

 

ใตดินแหงอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยแหงโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมัน
ในอดีตมีกวา 50,000 ศพ สุสานใตดินแหงน้ีมีสามช้ัน ช้ันที่ 1 มีไวสําหรับลําเลียง
โลงและศพ ช้ันที่ 2 เปนท่ีฝงศพ และช้ันที่ 3 ใชเปนที่รวมญาติเพ่ือระลึกถึงผูตาย 
โดยมีการเล้ียงสังสรรคกันท้ังวัน ซ่ึงเลากันวาตอนที่นักโบราณคดีคนพบท่ีน่ีเปนคร้ัง
แรก บนโตะยังมีขวดไวนและจานวางอยู ชม เสาปอมเปย เปนส่ิงสําคัญโบราณใน
สมัยโรมันปกครองอียิปต เปนเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย เปนช่ือเพ่ือนสนิท
ของ จูเลียส  ซีซา ผูนําท่ีย่ิงใหญแหงโรมัน ซ่ึงภายหลังท้ังสองไดกลายเปนศัตรูกันและ
ปอมเปยไดหลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต และไดถูกชาวอิยิปตฆา
เสียชีวิต ปจจุบันน้ีเหลือเพียงแคเสาโบราณแบบกรีก ต้ังอยูอยางโดดเดน และสฟงซ
อีกสองตัว ไดเวลาสมควรเดินทางกลับสูเมืองหลวงกรุงไคโร 

 
 
 
 
 
 
ค่ํา  บริการอาหารค่ําบุฟเฟตบนเรือลองไปตามแมน้ําไนล ชมบรรยากาศอันงดงาม

ยามค่ําคืนสองฟากฝم�ง แมน้ํา พรอมชม และรวมสนุกกับการแสดง ระบําหนาทอง 
(Belly Dance) อันเล่ืองช่ือและการ แสดงพ้ืนเมืองตางๆประกอบดนตรี 
 นําทานเขาสูที่พัก HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ส่ี        ไคโร – สุเหราโมฮัมเม็ด – ศูนยกลางการทํากระดาษปาปรุส – โรงงานผลิตหัว
น้ําหอม 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําทานชม สุเหราแหงโมฮัมหมัด
อาลี ซ่ึงเร่ิมสรางในป ค.ศ. 1830 และเสร็จในป ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวกรีก ในแบบตามอยางออตโตมัน หรือ ตุรกีในปจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานใน
สุ
เ
ห
ร
า
ซึ่
ง
เ
ป
น
ข
องขวัญในการแลกเปล่ียนกับอนุสาวรียปลายแหลมโอบิลิสกของรามเซสที่สอง เพ่ือ
สรางสัมพันธไมตรีอันดีระหวางอียิปตฝร่ังเศส  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถ่ิน 
นําทานผานชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเปนอยูของชาวอิยิปตท่ีแออัดอยูในเมือง
หลวงถึง 15 ลานคน ซึ่งถือ   วาเมืองที่ติดอันดับในความแออัดของชุมชนอันดับตนๆ 
ของโลก แวะชมศูนยกลางการทํา กระดาษปาปรุส ซ่ึงเปนกระดาษชนิดแรกของโลก
ทําจาก ตนกก (Papyrus) ใชบันทึกขอความสรรเสริญเทพเจาและเหตุการณสําคัญ
ตางๆ ในสมัยอียิปตโบราณ พรอมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ําหอม ซ่ึงกลาวกันวา
การทําน้ําหอมน้ีมีสืบทอดมาต้ังแตสมัย พระนางคลีโอพัตรา และที่น้ียังเปนศูนยกลาง
แหลงผลิตหัวน้ําหอมขนาดใหญใหกับย่ีหอแบรนดเนมดัง ๆหลายย่ีหออีกดวย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 
                 นําทานเขาสูที่พัก PYRAMID PARK  HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว  



 

 

วันที่หา      ไคโร – พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต – ชอปปم�งตลาดขาน - สนามบิน 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําคณะเขาชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต อันเล่ืองช่ือ เปนสถานท่ีท่ีรวม
ศิลปะวัตถุโบราณมากมายท่ีสุด(คาบัตรเขาชมมัมมี่ของพระมหากษัตริยทั้ง 11 
พระองค ไมไดรวมอยูในรายการ หากทานสนใจเขาชมกรุณาติดตอท่ีหัวหนาทัวร คา
เขาชมประมาณ 100 อิยิปตปอนด หรือ ประมาณ 20 USD) ชม โลงศพทองคําแท
พรอมหนากากทองคํา ของฟาโรหตุตันคาเมนอันดังกองโลก และสมบัติสวนตัวอีก
มากมายของพระองค อาทิเชน เตียงบรรทม พัด ของเลนตาง ๆ รถศึกและเกาอ้ีบรร
ลังกทองคํา  
ซึ่งภาพบนพนักเกาอ้ีที่โรแมนติกมากเปนภาพของฟาโรหตุตันคาเมนประทับอยูบน
เกาอ้ีและมีพระมเหสีของพระองคกําลังทาน้ํามันหอมให ท้ังคูใสรองเทาแตะคนละขาง
อันแสดงถึงความรักความเผื่อแผอันลึกซ้ึง นอกจากน้ีทานยังจะไดชมสมบัติอันล้ําคา
อ่ืนๆ อีกจํานวนมากเชน แหวน สรอยขอมือ สรอยคอ ฝมือประณีต ส่ิงของท้ังหมด
ลวนมีอายุเกาแกกวา 3,000 ป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
บาย นําทานไปชอปปم�งส้ินคาพ้ืนเมืองอันงดงามที่ ตลาดขานเอลคาลีลี ตลาดสําคัญทางการ

คาขายของพ้ืนเและสินคาท่ีระลึกท่ีใหญที่สุดในกรุงไคโร ทานสามารถเลือกซื้อของ
พ้ืนเมืองสวยๆ มากมาย ไมวาจะเปนขวดน้ําหอมท่ีทําดวยมือ สินคาตางๆ เคร่ือง



 

 

ทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของท่ีระลึกพ้ืนเมือง
ตางๆ 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร / ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 
22.35 น.     เหินฟ�ากลับสู สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MS 960 

วันที่หก      กรุงเทพฯ 
12.40 น    คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูม ิดวยความสวัสดิภาพและความประทับใจ  

...................................................................................................... 
 

ในกรณีท่ีผูโดยสารอยูตางจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร, รถไฟ หรือต๋ัวเคร่ืองบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจงใหเจาหนาท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวทุกประเภท  

มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทัวรมีการยกเลิกการเดินทาง  
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 
 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

22-27 ม.ิย.62 38,999 บาท 38,999 บาท 38,999 บาท 4,000 
บาท 

13-18 ก.ค.62 41,999 บาท 41,999 บาท 40,999 บาท 4,000 
บาท 

27ก.ค.- ส.ค.62 41,999 บาท 41,999 บาท 41,999 บาท 4,000 
บาท 

08-12 ส.ค.62 39,999 บาท 39,999 บาท 38,999 บาท 4,000 
บาท 



 

 

24-29 ส.ค.62 39,999 บาท 39,999 บาท 39,999 บาท 4,000 
บาท 

14-19 ก.ย.62 39,999 บาท 39,999 บาท 39,999 บาท 4,000 
บาท 

28 ก.ย.-3 ต.ค. 39,999 บาท 39,999 บาท 39,999 บาท 4,000 
บาท 

12-17 ต.ค.62 39,999 บาท 39,999 บาท 38,999 บาท 4,000 
บาท 

30 พ.ย.-5 ธ.ค.62 39,999 บาท 39,999 บาท 38,999 บาท 4,000 
บาท 

26-31 ธ.ค.62 41,999 บาท 41,999 บาท 40,999 บาท 5,000 
บาท 

 
หมายเหตุ   

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะ
ยึดถือความปลอดภัยเปนหลัก 
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมี
การเปล่ียนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใชในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา 
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง 
ทางผูจัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเต็ม ทานละ 
3,000 บาท 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาต๋ัวเครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ ช้ันประหยัด โดยสายการ
บินอิยิปต และ  

        น้ําหนักกระเป�าในการโหลดสัมภาระและเคร่ืองใชสวนตัว ทานละ 1 ช้ิน น้ําหนักไมเกิน 
23 กิโลกรัม 



 

 

2.     คาภาษีสนามบินทุกแหง 
3.     คาที่พักหองละ 2 ทานตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมท้ังส้ิน 3 คืน 
4.     คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถท่ีชํานาญเสนทาง  
5.     คาอาหารทุกมื้อท่ีระบุตามรายการ + คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุ

ตามรายการ  
6.     คาวีซาประเทศอียิปต (วีซากรุป) ใชเวลาในการย่ืนวีซากอนการเดินทาง 20 วัน (สําหรับผู
ถือหนังสือเดินทางไทย) 
7.     คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวรคนไทยมืออาชีพผูชํานาญเสนทาง 
8.     คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 

บาท  
        วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปน

พิษเทาน้ัน”) 
(หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป 

ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 
 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาภาษีมูลคา 7% และ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
3. คาข่ีอูฐ, คาเขามุดลงไปในปรามิด, คาเขาชมหองมัมม่ีฟาโรห 11 พระองค ท่ีพิพิธภัณฑฯ 

และรายการอ่ืนท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
4. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม ส่ังพิเศษนอกเหนือ

รายการ, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ 
5. คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน ทานละ 4 USD / ทาน / วัน     (คิดเปน 4 วัน เทากับ 16 USD)       
       พนักงานขับรถ ทานละ 3 USD / ทาน / วัน     (คิดเปน 4 วัน เทากับ 12 USD) 
     คาทิปคาทิปหัวหนาทัวร ประมาณทานละ 4 USD / ทาน / วัน เทียบเทากับไกดทองถ่ิน  
กรณีจองนอยกวา 20 วันกอนการเดินทาง ตองทําวีซาที่เมืองไทย โดยมีคาใชจายเพ่ิมเติม 2000 

บาท / ทาน  
และตองใช เอกสารประกอบการย่ืนวีซา รายละเอียดตามทายโปรแกรมทัวร 



 

 

เง่ือนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนาหนังสือ
เดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืน
เงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท
จะทําเร่ืองย่ืนเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีก
คร้ัง ท้ังน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซ่ึงไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินได
ท้ังหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะข้ึนอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 
โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ  
 
หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 15 ทาน  ซ่ึงในกรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให
ถาตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ี
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และ
อ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ 



 

 

ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน 
ตามอัตราคาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัว ตาม
สถานการณดังกลาว 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
เงินในทุกกรณี 
หากลูกคาทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ลูกคาตองชําระคามัดจําที่ 10,000 บาท และ
คาวีซาตามท่ีสถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

 
หมายเหตุเก่ียวกับการขอนุมัติวีซาประเทศอียิปตและขอตาง ๆ 

ในการย่ืนขอวีซา เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทาน กรุณาจัดเตรียมเอกสาร
ใหครบตามท่ีระบุ พรอมสงมอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซา ไมนอยกวา 3 สัปดาหกอน
การเดินทาง  
(ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทาน
ได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมเอง หากตองการยื่นวีซาอีกครั้ง) 
ในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมี
การเรียกเอกสารเพ่ิมเติมจากที่ไดระบุไว หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณในบางครั้ง ซ่ึง
อาจจะทําใหเกิดความไมสะดวกแกทานได  
 อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามแตสถานการณ และ
คุณสมบัติของลูกคาในแตละราย หากทานมีขอสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตองกราบขออภัยมา ณ ที่น้ี 
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ 
และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมที่เกิดข้ึนทางตรง 
หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหายความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง 
ๆ 
ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงข้ึน ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัว 
ตามสถานการณดังกลาว 



 

 

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี 

 
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางในกรณีที่สง

หนาพาสปอรตอายุเหลือนอยกวา 6 เดือน ทางบริษัทฯไมรับผิดชอบกรณีสายการบินปฏิเสธใน
การข้ึนเคร่ือง และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 
 

 
**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ท่ีเก่ียวของกับวัน
เดินทางท่ีทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาท่ีทราบ กอนการ
ชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุก

กรณี** 
 
1. เอกสารประกอบขอวีซาเขาประเทศอียิปต – จอรแดน  กรณีผูเดินทางจองนอยกวา 21 วัน 
- หนังสือเดินทาง 
   ตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และตองมีหนาวางเหลือ
สําหรับประทับตราวีซา และตราประทับ  เขาประทับเขา-ออกอยางนอย 4 หนาเต็ม 
- รูปถาย 
   ตองเปน  ขนาด 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และตองเปนรูปถายท่ีมีพ้ืนหลังสี
ขาว เทาน้ัน ทางสถานฑูตไมรับพิจารณารูปถายที่เปนรูปสต๊ิกเกอร หรือรูปพิมพจาก
คอมพิวเตอร รูปโพลาลอยด และรูปถายที่มีวิวดานหลัง หรือรูปที่นํามาตัดตอ 
- หลักฐานการงาน 
  กรณีเปนเจาของกิจการ ตองแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนที่มีช่ือของผูเดินทางแสดงความเปนเจาของกิจการ เปนกรรมการ หรือ หุนสวน  (ไม
ตองใชตัวจริง) 
  ***** สําคัญมาก จะตองเซ็นช่ือรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเปนสําคัญ ***** 



 

 

กรณีเปนพนักงาน ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหนวยงานที่สังกัด มี
ขอความระบุตําแหนง เงินเดือน รายได   วันเร่ิมทํางาน และชวงเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหลาหยุด
งาน เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และจะตองประทับตราบริษัทรับรองเปนสําคัญ   
กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยู พรอมตราประทับของ    
  ทางโรงเรียน (เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พรอมท้ัง
เซ็นช่ือรับรองสําเนา 
- หลักฐานการเงิน 
  ใบรับรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเดินทาง จากทางธนาคารเปนภาษาอังกฤษ เทาน้ัน(ไม
เอา STATEMENT) 
 
หมายเหตุเก่ียวกับการขอนุมัติวีซาประเทศอียิปตและขอตาง ๆ 
*** ในการย่ืนขอวีซา เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทาน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ครบตามท่ีระบุ พรอมสงมอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซา ไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการ
เดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของทานไมสมบูรณ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของ
ทานได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมเอง หากตองการย่ืนวีซาอีกคร้ัง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมี
การเรียกเอกสารเพ่ิมเติมจากที่ไดระบุไว หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณในบางคร้ัง ซ่ึงอาจจะ
ทําใหเกิดความไมสะดวกแกทานได  
*** อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติ
ของลูกคาในแตละราย หากทานมีขอสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได
ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตองกราบขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 
2.ตัวอยางเอกสารในการย่ืนวีซา อียิปต แบบON ARRIVAL  ตองสงใหกับทางบริษัทกอนการ

เดินทาง 21 วัน  



 

 

 
 
 
  


