
 

 

รหัสทัวร ZET1901970 
ทัวรอียิปต ไคโร กีซา อเล็กซานเดรีย (เลสโก มหาพีระมิด)  
6 วัน 3 คืน (EY) 
มหาพีระมิด / มหาสฟงซ / เมืองอเล็กซานเดรีย / หลุมฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย  
เสาปอมเปย / ป�อมปราการซิทาเดล  / หองสมุดแหงอเล็กซานเดรีย  
พิพิธภัณฑรามเสสท่ีสองแหงเมืองเมมฟส / เมืองโบราณซัคคารา / พีระมิดข้ันบันได  
ศูนยกลางการทํากระดาษปาปรุส / โรงงานผลิตหัวน้ําหอม / พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต  
สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี / ตลาดขานเอลคาลีล่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันที่หน่ึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี  
  (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส)                   
(-/-/-)                                                                   
23.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคาร

ผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเขาหมายเลข 9 เคานเตอร Q สายการบิน 
Etihad Airways (EY) โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวย
ความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพ่ือเตรียม
ความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
 
 
 
02.15 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินที่ EY407 
** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 20 นาที บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี – ทาอากาศยานนานาชาติไคโร (อียิปต) – 

เมืองกีซา – มหาพีระมิด –  
  มหาสฟงซ                                    

(-/L/D)      
05.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ** 

เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง ** 
09.55 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติไคโร กรุงไคโร ประเทศอียิปต โดยสาย

การบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY653 
** ใชเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 50 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 



 

 

11.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติไคโร กรุงไคโร ประเทศอียิปต นําทานผานพิธี
การตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทยประมาณ 5 
ช่ัวโมง)  

 กรุงไคโร (Cairo) หรือช่ือเรียกในภาษาอาหรับคือ “กอฮิเราะฮ” หมายความวา 
ชัยชนะ โดยระหวางการกอนสรางเมืองไดมีการมองเห็นดาวอังคาร ซ่ึงดาวอังคาร
เปรียบเสมือนสัญลักษณของการทําลายลาง หรืออีกนัยหน่ึงคือไคโรเปนเมืองที่รบ
ชนะทุกกองทัพท่ีมาโจมตีต้ังแตกองทัพมองโกล, กองทัพครูเสด หรือแมแตกองทัพ
ของออตโตมัน วากันวาไคโรเปนดินแดนแหงอารยธรรมและโบราณคดีอันล้ีลับและ
นาพิศวง ทั้งยังมีแมน้ําไนลที่ยาวท่ีสุดในโลกไหลผาน ซ่ึงในปจจุบันไคโรได
กลายเปนเมืองหลวงของอียิปต เปนศูนยกลางของศาสนาอิสลาม ท้ังยังมี
ความสําคัญดานการเมืองและวัฒนธรรมในดินแดนตะวันออกกลาง ปจจุบันมี
ประชากรกวา 20 ลานคน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวัน บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
นําทานเดินทางสู เมืองกีซา ชม “มหาพีระมิด” ที่ไดรับการยกยองวาเปน 1 ใน 7 
ส่ิงมหัศจรรยของโลก ครอบคลุมพ้ืนที ่2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออก
เฉียงใต เปนที่ต้ังของมหาพีระมิด 3 องค ซ่ึงองคฟาโรหแหงอียิปตโบราณสรางข้ึน
เพ่ือใชเปนท่ีฝงพระศพของพระองคเอง นับเปนส่ิงกอสรางที่ย่ิงใหญและเกาแก
ที่สุดของโลก ใชเวลากอสรางท้ังส้ิน 30 ป สรางจากแทงหินขนาดใหญมาก แตละ
กอนมีน้ําหนักกวา 2 ตัน นํามาวางชิดติดกันเปนรูปทรางกรวยแบบแนบสนิทมาก 
แมแตกระดาษก็สอดไมผาน พีระมิดแหงน้ีประกอบไปดวย 

1) พีระมิดคีออพส (Cheops) หรือ พีระมิดคูฟู (Khufu) นิยมเรียกกันในอีกช่ือ
หน่ึงวา มหาพีระมิดแหงกีซา (The Great Pyramid of Giza) เปนพีระมิดท่ี
มีขนาดใหญและเกาแกที่สุด สรางในสมัยของฟาโรหคูฟู แหงราชวงศ ที่ 4 มี
ขนาดพื้นที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สรางดวยหินแกรนิต 2.3 ลานแทง 
น้ําหนักกวากวา 60 ตัน ภายในมีหองโถงหลายหอง อาทิเชน หองโถงใหญ 
หองโถงพระราชา และหองโถงพระราชินี เปนตน สรางข้ึนเพ่ือใชเปนที่เก็บ
รักษาศพ เพ่ือรอการกลับมาคืนชีพตามความเช่ือของชาวอียิปตในยุคน้ัน 

2) พีระมิดเคเฟรน (Chefren) สรางโดยฟาโรหคาเฟรซ่ึงเปนพระโอรสของฟาโรห
คูฟู เปนพีระมิดหน่ึงในสามพีระมิดแหงกีซา ซ่ึงต้ังอยตรงกลางถัดจากพีระมิดคู
ฟู สรางในป 2465 กอน ค.ศ. สูง 136 เมตร สรางบนเนินดินขนาดใหญ สวน
ยอดของพีระมิดแหงน้ีมีช้ันหินปูนขัดมันที่ชาวอียิปตโบราณกอสรางปดเปนผิว
ช้ันนอกที่ยังหลงเหลืออยู มีหองโถงกวาง 2 หอง แตภายในถูกบุกรุก ทําลาย
เสียหายไปมาก นอกจากน้ีในบริเวณใกลเคียงกับพีระมิดเคเฟรน ยังมีมหาส
ฟงซที่เปนรูปแกะสลักจากหินกอนเดียวท่ีใหญท่ีสุดอีกแหงหน่ึงของโลกและยัง
เปนอนุสาวรียแบบแกะสลักลอยตัวที่เกาแกท่ีสุดในโลกอีกดวย 

3) พีระมิดมิเซรินุส (Mycerinus) หรือพีระมิดเมนคูเร (Menkaure) สรางโดย
ฟาโรหเมนคูเรโอรสของฟาโรหเคเฟรน สรางในป 2420 กอน ค.ศ. มีขนาด
เล็กท่ีสุด สูง 66.45 เมตร ปจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กวาง 108 เมตร มี
ขนาดเล็กที่สุดในบรรดาพีระมิดทั้ง 3 แหงของกีซา ทางทิศใตของพีระมิดเมน



 

 

คูเร ยังมีการสรางพีระมิดราชินีทั้ง 3 (The Three Queen's Pyramids) 
เพ่ือใชเปนที่เก็บพระศพของราชินี 3 องคในสมัยของฟาโรหเมนคูเร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากน้ันนําทานชม “มหาสฟงซ (The Great Sphinx of Giza)” ต้ังอยู
ดานหนาของพีระมิดเคเฟรน ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของหมูพีระมิดแหงกีซาและยังถือ
เปนสฟงซที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติเพียงกอน
เดียว มีสวนหัวเปนพระพักตรของฟาโรหและลําตัวเปนสิงโต มีหนาท่ี
เปรียบเสมือนเปนตัวแทนของกษัตริย และมีพลังพิเศษเพ่ือปกป�องพระศพและ
ทรัพยสมบัติที่อยูภายในพีระมิด 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) ** 
1. อิสระใหทานข่ีอูฐกลางทะเลทราย พรอมชมความงดงามของพีระมิด ท้ัง 3 

แหงที่ต้ังตระหงานเปนฉากหลัง (1 ทานตออูฐ 1 ตัว ใชเวลาประมาณ 20 
นาที) (คาใชจายในการข่ีอูฐ ทานละ 20 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.)) 
โปรดทราบประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร ไมครอบคลุมกิจกรรม
พิเศษ ดังน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน** 
 

2. หรืออิสระใหทานเขาชมดานในพีระมิด ซ่ึงเช่ือวาเปนที่ฝงพระศพขององค
ฟาโรห ผูสรางพีระมิดน้ัน ภายในจะมีเปนหองโถง ทางเดินที่สามารถเขาไป
ชมได (คาใชจายในการเขาชมพีระมิดคูฟู ทานละ 30 เหรียญดอลลารสหรัฐ 
(USD.) // คาใชจายในการเขาชมพีระมิดเคเฟรน ทานละ 10 เหรียญดอล
ลารสหรัฐ (USD.) และคาใชจายในการเขาชมพีระมิดมิเซรินุส หรือพีระมิด
เมนคูเร (Menkaure) ทานละ 10 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.)) ทั้งน้ีใน
แตละวัน การเขาชมปรามิดจะจํากัดผูเขาชมไดไมเกินวันละ 300 คนเทาน้ัน 
กรณีสนใจเขาชมกรุณาติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา  
**หมายเหตุ : ในการเขาชมพีระมิดเปนที่แคบและอากาศเบาบาง และตอง
ทําการปนบันไดเพ่ือเขาไปชมดานใน** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําคณะเขาสูท่ีพัก Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม ไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย  
  ป�อมปราการซิทาเดล  – หองสมุดแหงอเล็กซานเดรีย – ไคโร 
(B/L/D)      
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองสําคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต ที่ใหญเปนอันดับสอง
ของประเทศรองจากกรุงไคโร ต้ังอยูทางเหนือสุดของอียิปตริมฝم�งทะเลเมดิเตอรเร
เนียน (Mediterranean Sea) ใกลกับปากแมน้ําไนล เดิมทีเปนหมูบานประมง
เล็กๆ ท่ีมีช่ือวา  
ราคอนดาห เมื่อ 332 ปกอนคริสตกาล พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชเดินทางมา
พบ จึงโปรดใหมีการปรับปรุงขยายเมืองเพ่ือสรางเปนเมืองหลวงและต้ังช่ือให
คลองจองกับช่ือของพระองค นอกจากน้ีเมืองอเล็กซานเดรีย ยังเปนสถานที่สําคัญ
ในตํานานรักอันย่ิงใหญของ พระนางคลี โอพัตรา และจอมทัพผูกลาแหงโรมัน 
มารค แอนโทนี ปจจุบันเมืองอเล็กซานเดรียเปนเมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงแหง
หน่ึงของโลก 
นําทานเขาชม หลุมฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย (Catacombs) เปน 1 ใน 7 
ส่ิงมหัศจรรยแหงโลกยุคกลาง เปนสุสานของชาวโรมันในอดีต มท้ัีงหมดสามช้ัน 
ช้ันท่ี 1 ใชสําหรับการลําเลียงโลงและศพ ช้ันที่ 2 ใชเปนทีฝ่งศพ และช้ันที่ 3 ใช
เปนสถานที่รวมญาติและเพ่ือรําลึกถึงผูตาย โดยมีการเล้ียงสังสรรคกันทั้งวัน ซ่ึง
เลากันวาตอนท่ีนักโบราณคดีคนพบที่น่ีเปนคร้ังแรก บนโตะยังมีขวดไวนและจาน
วางอยู  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)  
บาย นําทานถายรูปดานนอก เสาปอมเปย (Pompey’s Pillar) ส่ิงสําคัญโบราณใน

สมัยโรมันปกครองอียิปตที่แสดงถึงการฉลองชัยชนะของชาวโรมัน เปนเสา
หินแกรนิตสีแดงสูง 27 เมตร หัวเสาประดับดวยลวดลายคอรินเทรียน ซ่ึงถือวา
เปนเสาหินที่ใหญที่สุดเทาท่ีเคยสรางข้ึนมา เช่ือกันวาเสาแหงน้ีไดช่ือมาจาก ปอม
เปย (Pompey) ซ่ึงเปนเพ่ือนสนิทของจูเลียส ซีซา (Julius Caesar) ผูนําที่
ย่ิงใหญแหงโรมัน ภายหลังทั้งสองไดกลายเปนศัตรูกัน และปอมเปยก็ไดหลบหนี
มายังเมืองอเล็กซานเดรีย กอนถูกชาวอิยิปตฆาตาย จูเลียสซีซารจึงไดทําพิธีเผา
ศีรษะของปอมเปยท่ีเสาแหงน้ี ปจจุบันน้ีเหลือเพียงเสาแบบกรีกต้ังอยูอยางโดดเดน
กับสฟงซอีกสองตัว (คาใชจายในการเขาชมทานละ 10 เหรียญดอลลารสหรัฐ 
(USD.) กรณีสนใจเขาชมกรุณาติดตอหัวหนาทัวร**)   
นําทานถายรูปกับ ป�อมปราการซิทาเดล (Citadel) ป�อมปราการโบราณที่ยังมี
ความสวยงาม ต้ังอยูริมชายฝم�งทะเลเมดิเตอรเรเนียน ป�อมแหงน้ีถูกสรางข้ึนในคริส
ศตรรษท่ี 15 ในอดีตใชเปนที่ต้ังของ ประภาคารฟารอส ซึ่งถือวาเปนหน่ึงในส่ิง
มหัศจรรยของโลกยุคโบราณ ปจจุบันเหลือเพียงสวนที่เปนฐาน และไดมีรับการ



 

 

ทะนุบํารุงตอเติมจากสุลตานเกยตเบย (Sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it 
Bay) ปจจุบันป�อมปราการแหงน้ีไดกลายเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑทางทะเลที่มี
นักทองเที่ยวเขาชมเปนจํานวนมาก  
นําทานถายรูปกับ หองสมุดแหงอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) 
สถานท่ีรวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกับประวัติศาสตรของอียิปต ท่ีมีนักโบราณคดีจากทั่ว
โลกมาคนหาขอมูลเก่ียวกับเหตุการณในอดีต หองสมุดน้ีเคยถูกเผาใน
คริสตศตวรรษที่ส่ี โดยใชเวลาการสรางใหม 12 ป ดวยเงินทุน 220 ลานเหรียญ
สหรัฐ ภายในมีสถาปตยกรรมอันทันสมัย และมีระบบป�องกันอัคคีภัยเปนอยางดี 
โดยรัฐบาลอียิปตหวังจะใหหองสมุดน้ีเปนศูนยกลางการเรียน การวิจัยอารยธรรม
ของอียิปต กรีซ และประเทศตางๆ ในเมดิเตอรเรเนียนตะวันออก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู กรุงไคโร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 
นาที) 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําคณะเขาสูท่ีพัก Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ส่ี ไคโร – เมืองเมมฟส – พิพิธภัณฑรามเสสที่สองแหงเมืองเมมฟส – เมืองโบราณ
ซัคคารา – พีระมิดข้ันบันได – ศูนยกลางการทํากระดาษปาปรุส – โรงงานผลิตหัว
น้ําหอม                       (B/L/D)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองเมมฟส (Memphis) ซ่ึงเปนเมืองหลวงเกาแกแหงแรกใน
ยุคอียิปตโบราณกวา 5,000 ป เปนเมืองที่ไดรับการบันทึกในประวัติศาสตรวามี
ความสําคัญในการรวมอียิปตบนและอียิปตลางใหเปนหน่ึงเดียวกันโดยกษัตริยเม
นา ปฐมกษัตริยแหงราชวงศท่ี 1 นําทานชม พิพิธภัณฑรามเซสท่ีสองแหงเมืองเมม
ฟส สถานท่ีเก็บรูปแกะสลักขนาดใหญของฟาโรหรามเซสที่ 2 ท่ีมีฝมือการแกะสลัก
เปนเย่ียมและงดงามมาก ระหวางทางทานยังจะไดเห็นตนอินทผาลัมข้ึนสวยงาม
เปนทิวแถวสวยงามอีกดวย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากน้ันนําทานสู เมืองโบราณซัคคารา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) นําทาน
ชม พีระมิดข้ันบันได อันเปนพีระมิดแหงแรกของอียิปต ใชเปนสถานที่ฝงพระศพ
ของกษัตริยซอเซอร และเปนตนแบบของพีระมิดในยุคตอๆมา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
นําทานแวะชม ศูนยกลางการทํากระดาษปาปรุส ซึง่เปนกระดาษชนิดแรกของโลก
ทําจาก ตนกก (Papyrus) ใชบันทึกขอความสรรเสริญเทพเจาและเหตุการณ
สําคัญตางๆ นักประวัติศาสตรเช่ือวา มีการใชกระดาษที่ทําจากปาปรุสมาต้ังแต
ปฐมราชวงศของอียิปต หรือราวๆ 3,000 ปกอนคริสตกาล จากน้ันนําทานแวะชม 
โรงงานผลิตหัวน้ําหอม ซ่ึงกลาวกันวาการทําน้ําหอมน้ีมีสืบทอดมาต้ังแตสมัยพระ
นางคลีโอพัตรา และที่น้ียังเปนศูนยกลางแหลงผลิตหัวน้ําหอมขนาดใหญ ใหกับ
น้ําหอมแบรนดเนมดัง ๆหลายยี่หออีกดวย 

ค่ํา  บริการอาหารค่ําแบบบุฟเฟ�ตบนเรือ พรอมนําทานสัมผัสบรรยากาศสองฟากฝم�ง
ของแมน้ําไนลยามค่ําคืน พรอมชมการแสดงระบําหนาทอง (Belly Dance) และ
การแสดงพ้ืนเมือง อันแสนลือช่ือ   
 นําคณะเขาสูท่ีพัก Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่หา ไคโร – พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต - สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดขาน
เอลคาลีล่ี – ทาอากาศยานนานาชาติไคโร - ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี     
(B/L/-)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม กรุงไคโร ใหทานไดสัมผัสวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวอิยิปตท่ีอยูใน
เมืองหลวงแหงน้ีถึง 15 ลานคน ซ่ึงถือวาเปนเมืองที่ติดอันดับในความแออัดของ
ชุมชนมากที่สุดอันดับตนๆของโลก นําทานเขาชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต 
(Museum of Cairo) นับเปนพิพิธภัณฑท่ีเกาแกและมีช่ือเสียงที่สุดทีไดรวบรวม
วัตถุโบราณท่ีถูกขุดพบจากท่ีตางๆ นํามาเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑแหงน้ี ชมโลงศพ
ทองคําแทพรอมหนากากทองคําของฟาโรหตุตันคาเมนอันดังกองโลกและสมบัติ
สวนตัวอีกมากมายของพระองค อาทิเชน เตียงบรรทม พัด ของเลนตาง ๆ รถศึก
และเกาอ้ีบรรลังกทองคํา ซ่ึงภาพบนพนักเกาอ้ีท่ีโรแมนติกมากเปนภาพของฟาโรห
ตุตันคาเมนประทับอยูบนเกาอ้ี และมีพระมเหสีของพระองคกําลังทาน้ํามันหอมให
ท้ังคูใสรองเทาแตะคนละขางอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผอันลึกซ้ึง นอกจากน้ี
ทานยังจะไดชมสมบัติอันล้ําคาอ่ืนๆ อีกจํานวนมากเชน แหวน สรอยขอมือ 
สรอยคอ ฝมือประณีต ส่ิงของทั้งหมดลวนมีอายุเกาแกกวา 3,000 ป **การเขา
ชมพิพิธภัณฑแหงน้ียังน้ีไมรวมคาบัตรเขาชมมัมมี่ของพระมหากษัตริยทั้ง 11 
พระองค (คาใชจายในการเขาชมทานละ 20 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) กรณี
สนใจเขาชมกรุณาติดตอหัวหนาทัวร**   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
นําทานชม สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี (The Mohammad Ali Mosque) สราง
ข้ึนในป ค.ศ. 1830 และแลวเสร็จในป ค.ศ. 1857 เปนสุเหราท่ีใหญและสูงท่ีสุด
ในกรุงไคโร ตัวอาคารสรางจากหินอลาบาสเตอร (Alabaster)  ตรงกลางเปนรูป
ส่ีเหล่ียมมีโดมขนาดใหญสูง 52 เมตร เสนผาศูนยกลาง 21 เมตร ตกแตงดวยโคม
ไฟระยางดงามตามแบบศิลปะอิสลาม ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบอยาง
ออตโตมัน หรือตุรกีในปจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหราซ่ึงเปนของขวัญใน
การแลกเปล่ียนกับอนุสาวรียปลายแหลมโอบิลิสกของรามเซส ท่ี2 เพ่ือสราง
สัมพันธไมตรีระหวางอียิปตและฝร่ังเศส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากน้ันนําทานไปชอปปم�งส้ินคาพ้ืนเมืองท่ี “ตลาดขานเอลคาลีล่ี (Khan Al 
Khalili)” ตลาดขายของพ้ืนเมืองและสินคาที่ระลึกที่ใหญที่สุดในกรุงไคโร ทาน
สามารถเลือกซ้ือของพ้ืนเมืองสวยๆ มากมาย ไมวาจะเปนขวดน้ําหอมที่ทําดวยมือ 
สินคาตางๆ เคร่ืองทองรูปพรรณ และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และ
ของท่ีระลึกพ้ืนเมืองตางๆ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**อาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแกการชอปปم�ง** 
ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติไคโร กรุงไคโร 
ประเทศอียิปต เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําเช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา
ในรานคาปลอดภาษี หรือรานอาหาร 
 

วันที่หก ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ       

(-/-/-)      
01.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินที่ EY658 
** ใชเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
06.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส **เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง ** 
08.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Etihad 

Airways เที่ยวบินท่ี EY408 



 

 

** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
18.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความ
ประทับใจ 

 
************************************************************ 

 
อัตราคาบริการ 
กําหนดการเดินทาง รายละเอียด

เท่ียวบิน 
ผูใหญ 
หองละ 
2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ เด็ก
มีเตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ  
เด็กไมมี
เตียง 
(เด็กอายุไม
เกิน 12 ป) 

พัก
เด่ียว
เพ่ิม 

ราคา 
ไม
รวม 
ต๋ัว 

2562 

01 – 06 ตุลาคม 
2562 

02 OCT EY407 
BKK-AUH 02.15-

05.45 
02 OCT EY653 
AUH-CAI 09.55-

11.45 
06 OCT EY658 
CAI-AUH 01.00-

06.35 
06 OCT EY408 

AUH-BKK 08.45-
18.25 

31,99
9 31,999 31,999 4,50

0 
17,9
99 

08 – 13 ตุลาคม 
2562 

09 OCT EY407 
BKK-AUH 02.15-

05.45 

31,99
9 31,999 31,999 4,50

0 
17,9
99 



 

 

09 OCT EY653 
AUH-CAI 09.55-

11.45 
13 OCT EY658 
CAI-AUH 01.00-

06.35 
13 OCT EY408 

AUH-BKK 08.45-
18.25 

10 – 15 ตุลาคม 
2562 

(วันคลายวัน
สวรรคต ร.9) 

11 OCT EY407 
BKK-AUH 02.15-

05.45 
11 OCT EY653 

AUH-CAI 09.55-
11.45 

15 OCT EY658 
CAI-AUH 01.00-

06.35 
15 OCT EY408 

AUH-BKK 08.45-
18.25 

34,99
9 34,999 34,999 6,50

0 
18,9
99 

12 – 17 ตุลาคม 
2562 

(วันคลายวัน
สวรรคต ร.9) 

13 OCT EY407 
BKK-AUH 02.15-

05.45 
13 OCT EY653 
AUH-CAI 09.55-

11.45 

34,99
9 34,999 34,999 6,50

0 
18,9
99 



 

 

17 OCT EY658 
CAI-AUH 01.00-

06.35 
17 OCT EY408 

AUH-BKK 08.45-
18.25 

22 – 27 ตุลาคม 
2562 

(วันปยะมหาราช) 

23 OCT EY407 
BKK-AUH 02.15-

05.45 
23 OCT EY653 
AUH-CAI 09.55-

11.45 
27 OCT EY658 
CAI-AUH 00.50-

06.35 
27 OCT EY408 

AUH-BKK 08.55-
18.05 

34,99
9 34,999 34,999 6,50

0 
18,9
99 

09 – 14 
พฤศจิกายน 2562 

10 NOV EY407 
BKK-AUH 01.55-

05.45 
10 NOV EY653 
AUH-CAI 09.35-

11.45 
14 NOV EY658 
CAI-AUH 00.50-

06.15 

29,999 29,999 29,999 4,500 15,99
9 



 

 

14 NOV EY408 
AUH-BKK 08.55-

18.05 

15 – 20 
พฤศจิกายน 2562 

16 NOV EY407 
BKK-AUH 01.55-

05.45 
16 NOV EY653 
AUH-CAI 09.35-

11.45 
20 NOV EY658 
CAI-AUH 00.50-

06.16 
20 NOV EY408 
AUH-BKK 08.55-

18.05 

29,999 29,999 29,999 4,500 15,99
9 

22 – 27 
พฤศจิกายน 2562 

23 NOV EY407 
BKK-AUH 01.55-

05.45 
23 NOV EY653 
AUH-CAI 09.35-

11.45 
27 NOV EY658 
CAI-AUH 00.50-

06.15 
27 NOV EY408 
AUH-BKK 08.55-

18.05 

29,999 29,999 29,999 4,500 15,99
9 



 

 

03 – 08 ธันวาคม 
2562 

(วันพอแหงชาติ) 

04 DEC EY407 
BKK-AUH 01.55-

05.45 
04 DEC EY653 
AUH-CAI 09.35-

11.45 
08 DEC EY658 
CAI-AUH 00.50-

06.15 
08 DEC EY408 

AUH-BKK 08.55-
18.05 

33,99
9 33,999 33,999 5,500 19,9

99 

2563 

28 มกราคม – 02 
กุมภาพันธ 2563 

29 JAN EY407 
BKK-AUH 01.55-

05.45 
29 JAN EY653 

AUH-CAI 09.35-
11.45 

02 FEB EY658 
CAI-AUH 00.50-

06.15 
02 FEB EY408 

AUH-BKK 08.55-
18.05 

29,99
9 29,999 29,999 4,50

0 
15,9
99 

05 - 10 
กุมภาพันธ 2563 

(วันมาฆบูชา) 

06 FEB EY407 
BKK-AUH 01.55-

05.45 

33,99
9 33,999 33,999 5,500 19,9

99 



 

 

06 FEB EY653 
AUH-CAI 09.35-

11.45 
10 FEB EY658 

CAI-AUH 00.50-
06.15 

10 FEB EY408 
AUH-BKK 08.55-

18.05 

15 - 20 
กุมภาพันธ 2563 

16 FEB EY407 
BKK-AUH 01.55-

05.45 
16 FEB EY653 

AUH-CAI 09.35-
11.45 

20 FEB EY658 
CAI-AUH 00.50-

06.15 
20 FEB EY408 

AUH-BKK 08.55-
18.05 

30,99
9 30,999 30,999 4,50

0 
16,9
99 

25 กุมภาพันธ – 
01 มีนาคม 2563 

26 FEB EY407 
BKK-AUH 00.15-

05.45 
26 FEB EY653 
AUH-CAI 09.35-

11.45 

30,99
9 30,999 30,999 4,50

0 
16,9
99 



 

 

01 MAR EY658 
CAI-AUH 00.50-

06.15 
01 MAR EY408 

AUH-BKK 08.55-
18.05 

03 – 08 มีนาคม 
2563 

04 MAR EY407 
BKK-AUH 01.55-

05.45 
04 MAR EY653 
AUH-CAI 09.35-

11.45 
08 MAR EY658 
CAI-AUH 00.50-

06.15 
08 MAR EY408 
AUH-BKK 08.55-

18.05 

30,99
9 30,999 30,999 4,50

0 
16,9
99 

10 – 15 มีนาคม 
2563 

11 MAR EY407 
BKK-AUH 01.55-

05.45 
11 MAR EY653 

AUH-CAI 09.35-
11.45 

15 MAR EY658 
CAI-AUH 00.50-

06.15 

30,99
9 30,999 30,999 4,50

0 
16,9
99 



 

 

15 MAR EY408 
AUH-BKK 08.55-

18.05 

17 – 22 มีนาคม 
2563 

18 MAR EY407 
BKK-AUH 01.55-

05.45 
18 MAR EY653 
AUH-CAI 09.35-

11.45 
22 MAR EY658 
CAI-AUH 00.50-

06.15 
22 MAR EY408 
AUH-BKK 08.55-

18.05 

31,99
9 31,999 31,999 4,50

0 
17,9
99 

 
** อัตราน้ี ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถ่ิน ** 
** อัตราน้ียังไมรวมคาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเท่ียว ประเทศอียิปต ทานละ 
ประมาณ 1,500 บาท ** 
** อัตราคาบริการ สําหรับเด็กอายุไมถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 
บาท ** 
** หากทานที่ตองออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ัง
กอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณีที่
มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือ
เปล่ียนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความตองการ) 
** 



 

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดยละเอียดทุก
ขอ ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเล่ือน เปล่ียนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Etihad 
Airways อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินได ทานละ 2 ช้ิน โดยมีน้ําหนัก
รวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละช้ิน ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 ช้ิน 
รวม 30 ก.ก.) 
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีท่ีโรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทําใหโรงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน
โรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะช้ีแจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) กรณีตองการซ้ือประกันเพ่ิมเพ่ือคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิม



 

 

นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกคร้ัง) 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 
 คาทิปหัวหนาทัวร พนักงานขับรถ และไกดทองถ่ิน รวมท้ัง 3 ทาน ตลอดการเดินทางตาม
ธรรมเนียม 1,800 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ท้ังน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง
พอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยวแบบหมูคณะ (On Arrival) ประเทศอียิปต 
ทานละ ประมาณ 1,500 บาท (ทั้งน้ีเอกสารท้ังหมดจะตองย่ืนพรอมกันทั้งกรุป โดยใชเวลาย่ืน
ประมาณ 20-30 วันทําการ กรณีไมสะดวกยื่นแบบวีซา On Arrival ลูกคาจะตองทําการย่ืน
ตรงกับสถานทูตเอง ซ่ึงจะมีคาใชจายอยูท่ีประมาณ 2,500 บาท ไมรวมคาบริการย่ืนวีซา) 
 
เง่ือนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 15,000 บาท (กรุณาชําระเงินมัดจําพรอมคาวีซา 1,500 
บาท )  ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณาชําระเงินมัดจํา 
สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยัง
ไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงคจะเดินทางในพีเรียด
เดิม ทานจําเปนตองเช็คท่ีวางและทําจองเขามาใหมอีกคร้ัง กรณีท่ีคณะเต็ม มีคิวรอ 
(Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิทธ์ิลูกคารายถัดไป เปนไปตามระบบ 
ตามวัน และ เวลา ท่ีทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีที่น่ัง
ราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทัวรน้ันๆทันที 



 

 

3. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล หรือ จดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง ศุกร เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร เวลา 9.00 
น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัทฯ 
 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพ่ือลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายช่ือในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพ่ือลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆทั้งหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเง่ือนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับ
ชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหน่ึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง
ไมนอยกวา 55 วัน ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-35 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ ** 
กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจาย
เพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงท้ังหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคาบริการท่ีชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองท่ีน่ังต๋ัวเคร่ืองบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 



 

 

3. การเดินทางที่ตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter 
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  
จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ข้ึนไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ
ตองการ) โดยทางบริษัทจะแจงใหกับนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา แตหากทางนักทองเท่ียวหรือเอเยนตทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการ
เพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวาที่ทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีท่ีลูกคาดําเนินการย่ืนวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรท่ีลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีท่ีวีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคา
เปนสําคัญ 

6. การติดตอใดๆ กับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการ
ของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 
น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆถือ
วาเปนวันหยุดทําการของทางบริษัท 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ โรงแรมที่พัก ที่ทานควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผังหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

เด่ียว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละช้ันกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซ่ึงถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึนจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 



 

 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปนอาคารแบบด้ังเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ท่ีทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซาแบบหมูคณะประเภท On Arrival เทาน้ัน กรณีที่

ทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมกับคณะได หากจําเปนจะตองย่ืนกอน หรือหลังคณะ ทาน
จะตองย่ืนเปนวีซาเด่ียว และย่ืนตรงกับสถานทูตเทาน้ัน และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆ
ก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดย
เคร่ืองบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานย่ืนหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซาประเภท On Arrival (ไมเก็บเลมพาสปอรต) โดยปกติทั่วไปคือ 
20-30 วันทําการ (เปนอยางนอยไมรวมวันเสาร - อาทิตย) ท้ังน้ีข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัคร
ในชวงน้ัน ๆ ซ่ึงหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ท่ีมีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใช
ระยะเวลามากกวาปกติ 

3. กรณีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะไดตามท่ีกําหนดการหลังจากที่คณะคอนเฟรมออก
เดินทาง จําเปนตองเสียคาสวนตาง กรณีย่ืนวีซาเด่ียว โดยย่ืนตรงกับสถานทูต ทานละ
ประมาณ 2,500-3,000 บาท ไมรวมคาบริการย่ืนวีซา (ไมมีย่ืนวีซาประเภทดวน) 

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเท่ียวประเทศอียิปต แบบหมูคณะ (On Arrival) 
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล(สี)เปนรูปภาพ หรือ ไฟล 

PDF. จากตนฉบับ (หามถายจากโทรศัพทมือถือ) และพาสปอรตตองมีอายุการใชงาน
คงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมต่ํากวา 2 หนา (ขอสงวน
สิทธ์ิไมรับหนาพาสปอรตราชการ) 



 

 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาท่ีไดกลาวมาน้ี เปนเพียงขอมูลเบ้ืองตนที่ทางบริษัทฯ ได
จัดทําข้ึนจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได ตามแต
สถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูท่ีดุลยพินิจของประเทศปลายทางเปน
ผูดําเนินการ ** 

** หมายเหตุ : ทางดานตรวจคนเขาเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพ่ิมเติม จากที่
ไดแจงไว ข้ึนอยูกับการพิจารณาของเจาหนาท่ี และเอกสาร ของแตละทาน (เปนการพิจารณา
แบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของใดๆ
ท้ังส้ิน ท้ังน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ หากทานโดนปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทาง
สถานทูตไมคืนอัตราคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซา และมีสิทธ์ิไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา ** 

 
ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ สายการบิน ที่ทานควรทราบ 
1. เก่ียวกับที่น่ังบนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบิน

จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีน่ังบนเคร่ืองบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากที่สุด 
ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากท่ีสุดเทาที่จะสามารถทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการ
จอง กรณีท่ีแจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพ่ิมเพ่ือชําระกับเมนูใหมท่ี
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

 
เง่ือนไข และ ขอควรทราบอ่ืนๆ ท่ัวไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธ์ิสําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีท่ีทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
ทองเท่ียว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ท้ังฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ



 

 

เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน้ีเปนทัวรแบบเหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวใน
รายการไมวาบางสวนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็
ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือทั้งหมดใหแกทานไมวา
กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซา และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัว
เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพ่ิมข้ึนของ
นักทองเท่ียวท่ีไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการ
เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาต๋ัวเคร่ืองบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหตนทุนสูงข้ึน 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เก่ียวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร



 

 

เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

11. ส่ิงของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซ่ึงบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ีทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพ่ิมเติมข้ึน
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดข้ึนจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีข้ึน ไมวากรณีใดก็ตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 


