
 

 

รหัสทัวร LFT1901960 

ทัวรบาหเรน อียิปต อารยธรรมแมน้ําไนล 7 วัน 5 คืน (GF) 
สมัสยิด Al Fateh   ป�อมปราการบาหเรน   ประตูสูบาหเรน (Bab al Bahrain)   
ตลาดพื้นเมือง Manama Souq   ไคโร อเล็กซานเดรีย   เสาปอมเปย 
ป�อมปราการแหงอเล็กซานเดรีย   ประมิดแหงกีซา   สฟงซ   เมมฟส 
สุสานแหงซัคคารา   ปรามิดแหงเมมฟส   โรงงานกระดาษปาปรุส 
พิพิธภัณฑแหงชาติ อียิปต   มัสยิดโมฮัมเหม็ด อาลี   ตลาด บารซาขาน 
 

 



 

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - บาหเรน  

18.30 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโดยสารขาออก ทา
อากาศยานนานาชาติส ุวรรณภูมิ บริเวณผู โดยสารขาออก ชั ้น 4 ประตู 9 
เคานเตอร U เคานเตอรเช็คอินสายการบิน GULF AIR (GF)  เจาหนาที ่ของ
บริษัทฯคอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **
หมายเหตุ** เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที 
และผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองกอนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที  
**หมายเหต*ุ* เคานเตอรเช็คอินจะปดบริการกอนเวลาเคร่ืองออกอยางนอย 60 
นาท ีและผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองกอนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 

หมายเหตุ เพ่ือความสะดวกสูงสุด และเปนไปตามกฎของสายการบิน GULF AIR ใหทาน
จัดกระเป�าสัมภาระใบเล็กออกมา 1 ชุด สําหรับพักคางคืนที่บาหเรน  เน่ืองจาก
กระเป�าใบใหญจะทําการ  Check Through ไปยังปลายทางประเทศอียิปต 

 
เที่ยวบินขาไปและขากลับ มีการเปล่ียนแปลงเวลาทั้งน้ีเปนการเปล่ียนแปลงตามตารางบิน

ของแตละเดือนแตละซีซ่ัน กอนทําการออกต๋ัวภายในประเทศทุกครั้ง 
กรุณาเช็คขอมูลกับทางเจาหนาที่บริษัท ตามวันที่ ที่ลูกคาเดินทางอีกคร้ัง 

 
21.30 น.  บินลัดฟ�าสู  ประเทศบาหเรน โดยสายการบิน GULF AIR เที ่ยวบินที่ GF 151 

(บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง 15 นาท ี
00.05 น.  เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติบาหเรน ประเทศบาหเรน (เวลาทองถิ่นชา

กวาไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถ่ินเพ่ือสะดวกในการนัด
หมาย) นําทานผานขั้นตอนตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  
สมควรแกเวลานําทานเขาที่พัก Juffair Gate Hotel ระดับ4*หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่สอง  บาหเรน  - สมัสยิด Al Fateh – ป�อมปราการบาหเรน - ประตูสูบาหเรน (Bab 
al Bahrain)  ตลาดพ้ืนเมือง Manama Souq  – ไคโร ประเทศอียิปต  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม 
  จากนั้นนําทานชม มัสยิด Al Fateh หน่ึง

ในมัสยิดที ่ขึ ้นชื ่อวามีขนาดใหญที ่สุดเปน
อันดับตนๆ ของโลก ที่ถูกตั้งชื่อตามกษัตริย
ผ ู  สร  า ง เม ื อง  ‘Ahmed Al Fateh’ เป น
สถาปตยกรรมที่ถูกสรางขึ้นในป 1987  และเปนมัสยิดที่ถูกตกแตงดวยวัสดุช้ันเลิศที่
รวบรวมมาจากทั่วโลก อาทิเชน ลูกแกวตกแตงบนพื้นจากอิตาลี โคมไฟจากออสเตรีย 
หรือแมแตประตูไมสุดอลังการที่ทําจากอินเดีย ซึ่งนอกจากจะเปนมัสยิดที่เปนจุดศูนย
รวมดวงใจของชาวบาหเรนแลว ในป 2006 มัสยิดแหงนี ้ยังถูกประกาศใหเปน
หอสมุดแหงชาติอีกดวย***ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเขาชมดานในมัสยิดในกรณีที่มี
การทําพิธทีางศาสนา หรือมีประกาศหามเขาชมภายในมัสยิด เปนการถายรูปชม
รอบมัสยิดดานนอกแทน***  
จากนั้นเราจะพาทานไปสัมผัสเรื ่องราวประวัติศาสตร 5,000 ป ที ่ ป�อมปราการ
บาหเรน (Qal’at al-Bahrain) หรือที่ร ู จักกันอีกชื ่อวา ‘Bahrain Fort’ แหลง
อารยธรรมโบราณที่นักโบราณคดีคาดวามันถูกสรางขึ้นมาต้ังแตชวง 2,300 ป กอนค
ริสตศักราช ซึ่งในอดีตมันเคยเปนทั้งที่พํานักของกษัตริย ป�อมปราการสําหรับป�องกัน
เมืองจากขาศึก และยังเปนสถานที่ๆ ชาวสุเมเรี่ยนเชื่อวาเปนจุดนัดพบเพื่อเขาถึงพระ
เจา และที่ป�อมปราการแหงน้ีทานจะไดเห็นความนามหัศจรรยใจของภูมิปญญาในการ
กอสรางป�อมปราการขึ้นมาจากหินจนมีความแข็งแกรงมานานนับพันปที ่แมแตนัก
โบราณคดีก็ยังหาคําตอบที่แนชัดไมได อีกทั้งยังเปนหนึ่งในสถานที่ที ่ไดรับการขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกจาก UNESCO World Heritage Site ในป ค.ศ.200 

เท่ียง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือหองอาหารโรงแรม  



 

 

 
จากน้ันนําทานสู ประตูสูบาหเรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles 
Belgrave ที่ปรึกษาเจาผูครองรัฐ  บาหเรนเพ่ือเปนทางเขาไปสูตลาดมานามาซึ่งเปน
ยานธุรกิจที่สําคัญและแหลงจับจายของทองถิ่น สรางเสร็จสมบูรณเมื่อ ค.ศ. 1945 
และไดรับการตกแตงเพิ่มเติมในป ค.ศ. 1986 เพื ่อปรับเปลี ่ยนใหมีรูปรางเปน
สถาปตยกรรมอิสลามมากขึ้น จากนั้นเราจะพาทานไปเปดประตูสูวัฒนธรรมวิถีชีวิต
การเปนอยูของชาวบาหเรนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq ตลาดขนาดใหญใจ
กลางเมืองที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของชาวเมือง ซึ่งที่นี่ทานจะไดสัมผัสกับวิถีชีวิต
ของคนทองถิ่นอยางเปนกันเอง พรอมช็อปปم�งของฝากอันเปนเอกลักษณจากประเทศ
บาหเรน และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองขนานแทที่หาชิมที่ไหนไมไดในโลกน้ี นอกจากที่น่ี
เทาน้ัน!! 

  สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติบาหเรน  
17.00 น. ออกเดินทางสู กรุงไคโร ประเทศอียิปต โดยสายการบิน  GULF AIR เที่ยวบินที่ 

GF079 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 
ช่ัวโมง 20 นาท ี

19.20 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระ
ในการเดินทางเรียบรอยแลว  
นําทานเดินทางสู เมืองไคโร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ช่ัวโมง กรุณา
ปรับนาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพ่ือสะดวกในการนัดหมาย) 

ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือหองอาหารในโรงแรม 



 

 

สมควรแกเวลานําทานเขาที ่พัก Mercure Cairo le Sphinx Hotel ระดับ 4 
ดาว หรือเทียบเทา 
 

วันที่สาม  ไคโร - อเล็กซานเดรีย - หลุมฝงศพใตดิน - เสาปอมเปย - ป�อมปราการแหงอ
เล็กซานเดรีย - ไคโร  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
            นําทานเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย อยูทางเหนือสุดของอียิปต เปนเมืองเกาที่

ติดอยูกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน เคยปกครองโดยชาวเมืองอียิปต ดั้งเดิมแลวก็ตกเปน
ของกรีก โรมัน จนมาถึงการเขามาของศาสนาอิสลามจากอาณาจักรออโตมัน เมืองน้ี
เลยมีศิลปะของทางกรีก โรมัน ตุรกี ปนๆ กัน มีประชากรประมาณ 3-5 ลานคน 
และเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศอียิปต ปจจุบันเมืองน้ี ใหญเปนอันดับ
สองของประเทศ เปนเมืองพักผอนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียนที ่มี
ช่ือเสียงแหงหน่ึงของโลก (ใชเวลาประมาณ 3 ช่ัวโมง)  

เท่ียง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือหองอาหารโรงแรม  
นําทานชม หลุมฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยแหงโลกยุค
กลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกวา 
50,000 ศพ สุสานใตดินแหงนี้ มีสาม
ชั้นชั้นที่ 1 มีไวสําหรับลําเลียงโลงและ
ศพ ชั้นที่ 2 เปนที่ฝงศพ และชั้นที่ 3 
ใชเปนที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู ตาย 
โดยมีการเลี้ยงสังสรรคกันทั้งวัน ซึ่งเลา
กันวาตอนที่นักโบราณคดีคนพบที ่ น่ี
เปนครั้งแรก บนโตะยังมีขวดไวนและ
จานวางอยู จากนั้นนําทานชม เสาปอมเปย เปนอนุสาวรียโบราณในสมัยโรมัน
ปกครองอียิปต เปนเสาแกรนิต สูง 27 เมตร ซึ่งถือวาเปนเสาหินที่ใหญที่สุดเทาที่
เคยสรางขึ้นมา จากประวัตินั้นเช่ือวาเสาแหงนี้ไดชื่อมาจาก ปอมเปย ซึ่งเปนเพื่อน



 

 

สนิทของจูเลียส ซีซา ผูนําที่ย่ิงใหญแหงโรมัน แตภายหลังทั้งสองไดกลายเปนศัตรูกัน 
และปอมเปยก็ไดหลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต กอนถูกชาวอิยิปตฆา
ตาย โดยมีการเลาขานกันวาจูเลียสซีซารไดทําพิธีเผาศีรษะของปอมเปยที่เสาแหงน้ี 
ปจจุบันนี้เหลือเพียงแคเสาแบบกรีกตั้งอยูอยางโดดเดน และสฟงซอีกสองตัว ที่ยังคง
ทําหนาที่เฝ�าสถานที่แหงน้ีตอไป 

ถายรูปเก็บภาพความประทับใจกับ ป�อมปราการแหงอเล็กซานเดรีย ป�อมปราการที่
ย่ิงใหญสมัยอิสลามรุงเรืองในอียิปต วากันวากษัตริย ผูสรางท่ีน่ี งัดเอาหินจากปรามิด 
แหง กีซา มาสรางกําแพงเพื่อเปนป�อมปราการป�องกันประเทศ ซึ่งในอดีตน้ันเปนที่ต้ัง
ของ ประภาคารฟาโรส ถือวาเปนหน่ึงในสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ ปจจุบันเหลือ
เพียงสวนที่เปนฐานและไดมีรับการทะนุบํารุงตอเติมจากสุลตานเกยตเบย โดยรวบ
รามซากเดิมบางสวนเขามาอีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางกลับกรุงไคโร  

ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือหองอาหารในโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที ่พัก Mercure Cairo le Sphinx Hotel ระดับ 4 
ดาว หรือเทียบเทา 

วันที่ส่ี  ไคโร – ประมิดแหงกีซา – สฟงซ - เมมฟส – สุสานแหงซัคคารา - ปรามิดแหง
เมมฟส - โรงงานกระดาษปาปรุส – โรงงานน้ําหอม  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองกีซา ซึ่งอยูไมไกล
จากไคโรนักเพื่อชม มหาปรามิด (หมาย
เหตุ ราคาทัวรไมรวมคาเขาชมภายในป
รามิด)  มหาปรามิด ถูกสรางขึ้นเพื่อเปน
ที่เก็บศพของกษัตริยอียิปตโบราณ ซึ่งใน
อียิปตมีปรามิดอยูมากมาย รวมไดราวๆ
อยู 70 แหงดวยกัน แตมีปรามิด 3 แหงที่
อยูในเมืองกีซา คือหลุมฝงศพของพระเจาฟาโรหคีออพส และไมซีรีนัส ซึ่งเปนปรามิด
ที่ใหญที่สุด สันนิษฐานวาปรามิดนี้ สรางขึ้นมาตั้งแต 4600 ปมาแลว นับวาเปนส่ิง



 

 

มหัศจรรยของโลกยุคเกาที่ยิ ่งใหญที ่สุด ใชเวลากอสรางทั ้งสิ้น 30 ป และกําลัง
แรงงานกวาแสนคน ตัดจากแทงหินขนาดใหญ หินแตละกอนวางชิดติดกันแบบแนบ
สนิท แมแตกระดาษก็สอดไมผาน ชมตัว สฟงซท่ีแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีสวน
หัวเปนพระพักตรของฟาโรหและลําตัวเปนสิงโต  
(หากทานสนใจขี่อูฐ กรุณาติดตอที่หัวหนาทัวร ราคา ประมาณ $10-15 เหรียญ
ตอทานตอ หนึ่งตัว) 

เท่ียง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือหองอาหารโรงแรม  
บาย   นําคณะเดินทางสู เมืองเมมฟส ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาแกแหงแรกในยุคอียิปตโบราณ

กวา 5,000 ป เปนเมืองที่ไดรับการบันทึกในประวัติศาสตรวามีความสําคัญในการ
รวมอียิปตบน และอียิปตลางใหเปนหนึ่งเดียวโดยกษัตริยเมนา ปฐมกษัตริยแหง
ราชวงศที่ 1 ที่นี่ทานจะไดชม รูปแกะสลักฟาหโร รามเสสที่ 2 รูปสลักขนาดยักษที่
แกะสลักดวยหินอลาบาสเตอร ฝมือการแกะสลักเปนเยี่ยม ระหวางทางทานจะไดเห็น
ตนอินทผาลัมขึ้นสวยงามเปนทิวแถว เดินทางตอไปยังเมืองโบราณที่ใกลกันอีกเมือง
คือ ซัคคารา เพื่อชม ปรามิดข้ันบันได กลาวไดวาเปนประมิดตนแบบของเหลาประ
มิดขนาดยักษในยุคหลัง ใชเปนสถานที่ฝงพระศพของกษัตริยซอเซอร ถึงแมขนาดและ
ความละเอียดจะเทียบกับประมิดที่กีซาไมได แตประมิดน้ีจะมีภาพสลักบันทึกเร่ืองราว
เปนภาษาเฮียโรกลีฟก ใหสามารถคาดเดาสถาณการณและสังคมอียิปตในชวงตนยุค
จักรวรรดิได จากนั้นนําทานเดินทางสู โรงงานกระดาษปาปรุส ชมสาธิตวิธีการทํา
กระดาษปาปรุส กระดาษชนิดแรกของโลกที่ทําขึ้นจากตนกก ที่มีอยูตลอดสองฝم�งแมน้ํา
ไนล จากนั้นนําทานเดินทางสู โรงงานนํ้าหอม ที่มีตํานานสืบทอดมาจากพระนางคลี
โอพัตรา จากน้ันนําทานเดินทางกลับกรุงไคโร  

 
 
 
 
 



 

 

ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือหองอาหารในโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที ่พัก Mercure Cairo le Sphinx Hotel ระดับ 4 
ดาว หรือเทียบเทา 

   
วันที่หา ไคโร – พิพิธภัณฑแหงชาติ อียิปต - ป�อมปราการไคโร - มัสยิดโมฮัมเหม็ด อาลี 

- ตลาด บารซาขาน - ไคโร   

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
พิพิธภัณฑอียิปตกรุงไคโร พิพิธภัณฑที่่เกาแกที่สุดของโลก ที่มีช่ือเสียงเพราะความ
หลากหลายของซากปรักหักพังของวัตถุโบราณที่ได่ถูกคนพบจากท่ีตางๆ ใน
หลากหลายสมัย  ถูกสงทยอยเขามาเก็บ รักษาเอาไวในพิพิธภัณฑแหงน้ี และชม โลง
ศพทองคําแทพรอมหนากากทองคํา ของฟาโรหตุตันคาเมนอันดังกองโลก และ
สมบัติสวนตัวอีกมากมาย ของพระองคเชน แหวน สรอยขอมือ สรอยคอ ฝมือประณีต 
ส่ิงของ ทั้งหมดลวนมีอายุเกาแกกวา 3,000 ปที่สุด (คาบัตรเขาชมมัมม่ีของ
พระมหากษัตริยทั้ง 11 พระองคไมไดรวมอยูในรายการ หากทานสนใจเขา ชม
กรุณาติดตอที่หัวหนาทัวร คาเขาชมประมาณ 100 อิยิปตปอนด หรือ ประมาณ 
20 USD) 

เท่ียง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
บาย นําทานเขาชม ป�อมปราการไคโร หรือป�อมปราการซาลาดิน ป�อมปราการที่สราง

ขึ ้นในสมัยสงครามครูเสด โดยยอดนักรบซาลาดิน ในสมัยราชวงศอายูบิด เพื่อใช
ป�องกันจากพวกนักรบครูเสด ในสมัยนั้นตัวเมืองไคโรประกอบดวยกําแพงลอมรอบ
จรดแมนํ้าไนล ซึ่งในกลางของกําแพงเมืองก็คือ ป�อมปราการแหงนี้นี่เอง จากนั้นนํา
ทานชม มัสยิดโมฮัมหมัดอาลี สรางขึ้นในสมัยการปกครองของออตโตมัน ราวป ค.ศ. 
1848 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอยาง ออตโตมนั หรือ ตุรกีใน
ปจจุบันภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหราซึ ่งเปนของขวัญในการแลกเปลี ่ยนกับ 
อนุสาวรียปลายแหลมโอบิลิสกของรามเซสที่สอง เพื่อสรางสัมพันธไมตรีอันดีระหวาง
อียิปตฝรั่งเศส  จากนั้นนําทานชอปปم�งที่ ตลาดขาน เอลคาลิล่ี ประเทศอียิปต เปน



 

 

ตลาดสไตลอาหรับโบราณ อายุรวม 600 ปมีสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกมากมาย
เชน ขวดนํ ้าหอมที่ทําดวยมือ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบ
อาหรับ  บางรานมีคนขายพูดไทยไดอีกดวย 

ค่ํา     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือหองอาหารในโรงแรม 
สมควรแกเวลานําทานเขาที ่พัก Mercure Cairo le Sphinx Hotel ระดับ 4 
ดาว หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
วันที่หก ไคโร - บาหเรน - กรุงเทพ  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 จากน้ันนําทานเดินทางสูสนามบินนานาชาติ ไคโร  
13.20 น เดินทางลัดฟ�าสู ประเทศบาหเรน โดยสายการบิน GULF AIR 

เที่ยวบินที ่GF070 (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาท ี

17.10 น เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบาหเรน 
จากน้ันนําทานพักผอนภายในสนามบินเพ่ือรอตอเคร่ือง  

22.20 น เดินทางลัดฟ�าสู ประเทศไทย สายการบิน GULF AIR 

เที่ยวบินที ่GF152 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
ใชเวลาเดินทางประมาณ 7 ช่ัวโมง 15 นาท ี
 



 

 

วันที่เจ็ด   กรุงเทพฯ 

09.30 น  เดินทางถึงกรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ 
........................................................................................ 

 
 

อัตราคาบริการตอทานและเงื่อนไขการใหบริการ 

 
 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัดระบุวันเดินทางไป-กลับพรอมคณะ 
 ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรับขึ้นกอนวัน

เดินทาง) 
 ที่พักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักหองละ 2 – 3 ทาน (กรณีมาไมครบคูและไมตองการ

เพ่ิมเงินพักหองเด่ียว) 

บาหเรน อียิปต มหัศจรรย อารยธรรมแมนํ้าไนล 
 7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน กัลฟ� แอร 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพักห
องละ 2 – 

3 ทาน 

เด็กอายุไมเกิ
น12ปเสริมเตี

ยง 

เด็กอายุไมเกิน1
2ป 

ไมเสริมเตียง 

 
ไมเอาต๋ัวเครื่อง

บิน 
 

พักเด่ียว 

13 – 19 ก.ย. 62 44,990 44,990 44,990 ไมรับจอยแลนด 8,900 
27 ก.ย. – 03 ต.ค. 

62 
45,990 45,990 45,990 ไมรับจอยแลนด 8,900 

25-31 ต.ค. 62 45,990 45,990 45,990 ไมรับจอยแลนด 8,900 
15 – 21 พ.ย. 62 41,990 41,990 41,990 ไมรับจอยแลนด 8,900 



 

 

 อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตาม
สถานการณ)  

 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 23 กก. 
 คารถรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ภาษีหัก ณ ที่จาย 3%และภาษีมูลคาเพ่ิม 7% 
 คาประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินไมเกินทานละ 

1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไมเกิน ทานละ 
200,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม) 

อัตราคาบริการไมรวม 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย,คาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติคาทํา

ใบอนุญาตกลับเขาประเทศของคนตางชาติ(Re-Entry) หรือ คนตางดาว (เปนหนาที่
ของผูเดินทางในการจัดทําเอง) 

 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุ เชน คาเคร่ืองด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพ่ิม
เอง, คาโทรศัพท, คาอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษนอกรายการ คาซักรีด, คาโทรศัพท
ทางไกล, คาอินเตอรเน็ต ฯลฯ 

 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,
การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจ
คนเขาเมืองและเจาหนาท่ีกรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือ
ความควบคุมของบริษัทฯ 

 คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป�าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว 23 ก.ก. 
 คาธรรมเนียมย่ืนวีซาอยิีปต 1,500 บาทตอทาน  
 คาทิปไกดทองถิ่น,คนขับรถ 48 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน (ชําระที่สนามบินในวัน

เดินทาง) 
 คาทิปหัวหนาทัวร 24 USD /ทริป/ลูกทัวร 1 ทาน  



 

 

เง่ือนไขการสํารองที่น่ัง 
1.กรุณาทําการจองกอนการเดินทาง อยางนอย 45 วันทําการหรือกอนหนาน้ัน โดยสง
แฟกซหรืออีเมลลรายช่ือและหนาหนังสือเดินทางเพ่ือยันการจองที่น่ัง พรอมชําระมัดจํา
ทานละ 20,000 บาท 
2.คาทัวรสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรท้ังหมด 15 วันกอนการเดินทาง มิเชนน้ัน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของทาน และการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนตามคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 
3.เม่ือทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ
จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขการใหบริการที่ไดระบุไวในเอกสารฉบับน้ีทั้งหมดน้ีแลว 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
1.ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินคามัดจําใหทั้งหมด โดยจะ
หักคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง เชนคาธรรมเนียมวีซา ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุด
นักขัตฤกษ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 
2.ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน กอนการเดินทาง หักคามัดจําทัวร 50% 
3.ยกเลิกกอนการเดินทาง 7 – 14 วันเก็บคาใชจาย 100% ของราคาทัวร ตอทาน 
4.สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูย่ืนวีซาให เม่ือผลวี
ซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.โปรแกรมทัวรน้ีจะสามารถออกเดินทางไดตองมีจํานวนผูเดินทางขั้นต่ํา 20 ทานรวมในคณะ
ตามที่กําหนดไวเทาน้ัน หากมีจํานวนผูเดินทางรวมแลวนอยกวาที่กําหนดไว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนกําหนดการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเดินทาง 10-14 ทาน ตอง
เพ่ิมเงินทานละ 2,000 บาท, กรณีที่มีผูเดินทาง 15-19 ทานตองเพิ่มเงินทานละ 1,000 บาท 
2.ในกรณีที่ทางประเทศอียิปต ส่ังใหมีการระงับการใหวีซาหรือปรับราคาคาวีซา ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมวีซาและคาบริการเพ่ิมเติมตามคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง  



 

 

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาและเง่ือนไขตาง ๆ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา ทั้งน้ีใหขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทฯ เทาน้ัน อีกทั้งขอสรุปและขอตัดสินใดๆ ของ
บริษัทฯ ใหถือเปนขอยุติสิ้นสุดสมบูรณ 
4.บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรตามความเหมาะสม 
ใหสอดคลองกับสถานการณ ขอจํากัดดานภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งน้ีทาง
บริษัทฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชนสูงสุดของลูกคาสวนมากเปน
สําคัญ 
5.รายการทัวรน้ีเปนการทองเท่ียวแบบหมูคณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษัทคู
คา (Partner) 
6.อัตราคาบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาต๋ัวเคร่ืองบินในปจจุบัน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาคาบริการในกรณีท่ีมีการขึ้นราคาคาต๋ัวเคร่ืองบิน คาประกันภัย
สายการบิน คาธรรมเนียมน้ํามัน หรือมีการประกาศลดคาเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนไดปรับ
ขึ้นในชวงใกลวันท่ีคณะจะเดินทาง 
7.ในระหวางการทองเที่ยวน้ี หากทานไมใชบริการใดๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละ
สิทธ์ิไมสามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได 
8.หากทานไมเดินทางกลับพรอมคณะทัวร ต๋ัวเคร่ืองบินขากลับซึ่งยังไมไดใช ไมสามารถนํามาขอ
คืนเงินได 
9.คาบริการที่ทานชําระกับทางบริษัทฯ เปนการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ไดชําระ
ใหกับบริษัทฯ ตัวแทนแตละแหงแบบเหมาขาดเชนกัน ดังน้ันหากทานมีเหตุอันใดที่ทําใหทาน
ไมไดทองเที่ยวพรอมคณะตามรายการที่ระบุไว ทานจะขอคืนคาบริการไมได 
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯ จะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอ่ืนทดแทนให แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการ
น้ันๆ 
11.มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น 



 

 

12.บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน การเดินทางของผูเดินทาง
ดวยวัตถุประสงคแอบแฝงอ่ืน ๆ เชน การไปคาแรงงาน การคาประเวณี การคามนุษย การขนสง
สินคาหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การกอการราย และ อ่ืน ๆ 
ที่เขาขายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิไดมีสวนรูเห็น เกี่ยวของ หรือ มีสวนตอง
รับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกลาวท้ังส้ิน 
13.หากผูเดินทางถูกเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศน้ันๆ ปฏิเสธการเขา - ออกเมือง 
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเปนเหตุผลซึ่งอยูนอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมรับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 
14.ผูเดินทางตองใชวิจารณญาณสวนตัวและรับผิดชอบตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาตาง 
ๆ ในระหวางการเดินทางทองเที่ยวดวยตัวทานเอง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หาก
เกิดความไมพึงพอใจในสินคาที่ผูเดินทางไดซื้อระหวางการเดินทางทองเท่ียวน้ี 
15.ผูเดินทางตองรับผิดชอบตอการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสินสวนตัว ของมีคาตาง ๆ อยาง
ระมัดระวัง บริษัทฯ จะไมสามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสินสวนตัว 
ของมีคาตาง ๆ ระหวางการเดินทางทองเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเดินทาง 
16.บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการสูญหายของทรัพยสิน และ สัมภาระระหวางการเดินทางอันมี
สาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนสง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แตจะทําหนาที่เปน
ตัวแทนในการเรียกรองคาชดใชใหกับผูเดินทาง 
17.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากการยกเลิกหรือ
ความลาชาของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่
อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม 
เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 
18.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับผิดชอบใด ๆ ตอการไมเปนไปตามความคาดหวัง และความ
ไมพึงพอใจของผูเดินทาง ที่เก่ียวของกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ 
วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป 



 

 

19.ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซึ่งไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว(ซึ่งลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีใน
กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 
20.กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวกับคณะทัวร หากทานถูก
ปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและรับผิดชอบ
ใดๆทั้งส้ิน 
21.กรณีท่ีทานตองออกต๋ัวภายในประเทศ เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัวรถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจาหนาที่ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลา
บิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆในกรณีถาทานออกต๋ัวภายในโดย
ไมแจงใหทราบและหากไฟลทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือวาทานยอมรับในเง่ือนไข
ดังกลาวแลว 
22. หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได  

 
ขอมูลเอกสารการย่ืนวีซา  

หมายเหตุ : การย่ืนวีซาแตละครั้งกับบริษัททัวร จะตองทําการยื่นวีซากอนลวงหนาไมนอย
กวา 30 วันนับจากวันเดินทาง ในกรณีที่เหลือระยะเวลาย่ืนวีซานอยกวา 20 วัน นับจากวัน
เดินทาง อาจมีคาใชจายเพ่ิมโดยบริษัทจะเรียเก็บตามจริง  
 
กรุณาอยายึดติดกับขอมูลการย่ืนขอวีซาในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและ

เอกสารการย่ืนอยูตลอดเวลา 
 
เอกสารที่ตองใชสําหรับการย่ืนวีซามีดังน้ี 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง อายุเหลือไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
ไปและกลับ 



 

 

2. สําเนา passport 1 ฉบับ 
3. รูปถายสีพ้ืนหลังสีขาว ขนาด 2 น้ิว จํานวน 1 รูป ไมควรสวมเครื่องประดับ ไมใสคอน
แทคเลนส รูปถายจะตองสมบูรณและ   
   ไมเลอะหมึกหรือมีรอยเปم�อน 
4. จดหมายรับรองการทํางานภาษาอังกฤษ 
  - กรณีเปนเจาของกิจการใหแสดงหนังสือจดทะเบียนบริษัท หรือใบทะเบียน

การคา 
- กรณีเปนนักเรียน ตองมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา 

5. เอกสารการจองต๋ัวเคร่ืองบิน 
6. เอกสารการจองโรงแรมและที่พัก 
7. หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน  Bank statement ยอนหลัง 6 เดือน (ฉบับจริง) 

สมุดบัญชีเงินฝากเลมจริง พรอมสําเนาทุกหนา 
8. สําเนาทะเบียนสมรส – ทะเบียนหยา (ถามี) 
9. ใบเปล่ียนช่ือ – สกุล (ถามี) ตัวจริงพรอมสําเนา 
10. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน 
11. ระยะเวลาในการย่ืนคําขอวีซา ไมนอยกวา 20 วันทําการหรือมากกวา 

 
หมายเหตุ : หากทานมีหนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการย่ืนวีซาดวย ในกรณี
ที่ถือหนังสือเดินทาง (พาสปอรต) สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือกําลังศึกษาในตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที 
เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตเพ่ิมเติม และขอกําหนดน้ี
ไมรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย 

 
ระเบียบการขอวีซาอาจมีการเปล่ียนแปลง (ทางบริษัทจะแจงใหทานทราบอยางเรงดวน เม่ือ

ไดรับรับแจงเปนเอกสารอยางเปนทางการ) 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเบื้องตน 
(ตองกรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงเน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………….................... 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…...................... 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………................... 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….………........................ 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………...................... 
5. สถานที่เกิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..…… ..................... 
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………..….......................... 
7. สัญชาติปจจุบัน ................................. 
สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากสัญชาติปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
9. สถานภาพ    โสด                  แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                แยกกันอยู                หมาย 
  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมี
อํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ที่อยูตามทะเบียนบานของผูขอ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…………………… 

    หมายเลขโทรศัพทมือถือ.........................................     อีเมล............................................. 
 
 
 



 

 

12. อาชีพปจจุบัน  
(หากทํากิจการคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน

................. ........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษัทหรือรานคา ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่

อยูของสถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย……………… 

 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ

ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทาน้ัน 
 


