
 

 

รหัสทัวร PVC1903114 
ทัวรอียิปต SUPER PROMOTION EGYPT 6 วัน 3 คืน (MS) 
ไคโร   พิพิธภัณฑอียิปต   กีซา   มหาปรามิด   เมมฟส   ซัคคารา 
ปรามิดขั้นบันได อเล็กซานเดรีย   เมอืงสําคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา 
ทะเลเมดิเตอรเรเนยีน 
 

 
 



 

 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 

ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

9-14พ.ย. 62 29,999 บาท 29,999 บาท 29,999 บาท 5,000 บาท 

6-11 ก.พ.63 เต็ม 29,999 บาท 29,999 บาท 29,999 บาท 5,000 บาท 

8-13 ก.พ.63 เปดเพ่ิม 29,999 บาท 29,999 บาท 29,999 บาท 5,000 บาท 

15-20 ก.พ.63 เต็ม 29,999 บาท 29,999 บาท 29,999 บาท 5,000 บาท 

22-27 ก.พ.63 เปดเพ่ิม 29,999บาท 29,999 บาท 29,999บาท 5,000 บาท 

14-19 มี.ค.63 29,999 บาท 29,999 บาท 29,999 บาท 5,000 บาท 

4-9 เม.ย.63 30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 5,000 บาท 

30 เม.ย.-5 พ.ค.63 30,999 บาท 30,999 บาท 30,999 บาท 5,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

21:00 น. คณะผูเดินทางพรอมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศ ชั้น 4 แถว Q เคานเตอร 14-20 สายการบินอียิปต ซึ่งมี
เจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระแก
ทาน 

 
วนัที่สอง ไคโร –กีซา – มหาปรามิด – สฟงซ – เมมฟส – ซัคคารา – ปรามิดขั้นบันได 
00.50 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินอี ยิปตแอร  บินตรงสูกรุงไคโร เที่ยวบินที่  

MS961 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ือง 

 
05.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระใน

การเดินทางเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู เมืองไคโร (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรง 
ไดเวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสู เมืองกีซา ซึ่งอยูไมไกลจากกรุงไคโรมากนัก 
นําทานชม มหาปรามิด ที่ไดรับการยกยองวาเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก  
เปนชื่อเรียกของสถานที่ฝงพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปจจุบันคือ ไคโร) 
ครอบคลุมพื้นที ่2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต เปนที่ต้ังของ
มหาปรามดิ 3 องค ซึ่งองคฟาโรหแหงอียิปตโบราณสรางขึ้นเพ่ือฝงพระศพของ
พระองคเอง นับเปนสิ่งกอสรางทีย่ิ่งใหญและเกาแกที่สุดของโลก ใชเวลากอสราง



 

 

ทั้งสิ้น 30 ป สรางจากแทงหินขนาดใหญมาก แตละกอนหนักกวา 2 ตัน หินแตละ
กอนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แมแตกระดาษก็สอดไมผาน ซึ่งประกอบดวย 

 
1) ปรามิดคีออพส (Cheops) หรือปรามิดคูฟู สรางในพื้นที ่53 ตร.ม. สูง 146 
เมตร สรางดวยหินแกรนิต 2.3 ลานแทง นาหนักกวากวา 60 ตันภายในมีหองโถง
หลายหอง หองโถงใหญ หองโถงพระราชา หองโถงพระราชินี เปนปรามิดที่ใหญ
ที่สุดในโลก กลาวกันวาอาจนาวิหารเซ็นตปเตอรที่กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นตปอลที่
ลอนดอน และดูโอโมวหิารแหงเมืองฟลอเรนซ รวมไวในปรามดิแหงน้ีไดอยาง
สบาย  
2) ปรามิดเคเฟรน (Chefren) สรางโดยฟาโรหคาแฟ ในป 2465 กอน ค.ศ. สูง 
136 เมตร ตากวาปรามิด 10 เมตร สรางบนเนินดินขนาดใหญ จงึทาใหดูสงา
กวาปรามิด 2 องค กินเน้ือที่ประมาณ 1.6 ลานลูกบาศกเมตร มีหองโถงกวาง 2 
หอง แตภายในถูกบุกรกุ ทาลายเสียหายมาก  
3) ปรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรางโดยฟาโรหเมนเคอเร ป 2420 กอน 
ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปจจบุันสูงเพียง 62.18 เมตร กวาง 108 
เมตร     
ชม “สฟงซ” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีสวนหัวเปนพระพักตรของฟาโรห
และลําตัวเปนสิงโต ทานอาจจะข่ีอูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศนรอบๆโดยมีหมูปรา
มิดเปนฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย (หรือเขาไปชมภายในตัวประมิดซึ่ง
เช่ือวาเปนที่ฝงพระศพขององคฟาโรหผูสรางประมิดนั้น ภายในสรางเปนหอง



 

 

โถงใหญ มีทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไปดูได คาเขาชมไมไดรวมอยูใน
คาบริการทัวร และตองไปเขาคิวซื้อบัตรเอง เน่ืองจากในแตละวนัจะมีผูเขาชม
ไดไมเกินวันละ 300 คนเทานั้น) 
ชม ตัวสฟงซ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีสวนหัวเปนพระพักตรของฟาโรห
และลําตัวเปนสิงโต (หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดตอที่หัวหนาทัวร ราคาประมาณ 
$10-15 เหรียญตอทานตอหนึ่งตัว)  

 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําคณะเดินทางสู เมืองเมมฟส ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาแกแหงแรกในยุคอียิปตโบราณ

กวา 5,000 ป เปนเมืองที่ไดรับการบันทึกในประวัติศาสตรวามีความสําคัญในการ
รวมอียิปตบน และอียิปตลางใหเปนหน่ึงเดียวโดยกษัตริยเมนาปฐมกษัตริยแหง
ราชวงศที่ 1 ที่น่ีทานจะไดชม รูปแกะสลักขนาดยักษ ดวยหินอลาบาสเตอรของ
ฟาโรหรามเสสที่ 2 ฝมือการแกะสลักเปนเยี่ยม ระหวางทางทานจะไดเห็นตนอินท
ผาลัมขึ้นสวยงามเปนทิวแถว เดินทางตอไปยังเมืองโบราณที่ใกลกันอีกเมืองคือ ซัค
คารา เพ่ือชม ปรามิดขั้นบันได เปนสิ่งกอสรางขนาดใหญ ใชเปน สถานที่ฝงพระศพ
ของ กษัตริย  ซอเซอร และเปนตนแบบของ ปรามิดในยุคตอมา  

 
 
 
 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
        นําทานเขาสูที่พัก HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 

ดาว  

 



 

 

วนัที่สาม อเล็กซานเดรีย – ป�อมปราการซิทาเดล – หลุมฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย – 
เสาปอมเปย – ลองเรือแมนํ้าไนล + Dinner + ระบาํหนาทอง       

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเดินทางสู เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นําทาน
ถายรูปคูกับ ป�อม ปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตน้ันเปนที่ตั้งของ 
ประภาคารฟาโรส ถือวาเปนหน่ึงในสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ ปจจุบันเหลือ
เพียงสวนที่เปนฐานและไดมีรับการทะนุบํารุงตอเติมจากสุลตานเกยตเบย โดยรวบ
รามซากเดิมบางสวนเขามา พักผอนหยอนใจกับการชมทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่
สวยงาม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
บาย นําทานเท่ียวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเปนเมืองสําคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต 

เดิมทีเปนหมูบานประมงเล็กๆ ที่ช่ือวา ราคอนดาห เมื่อ 1,200 ปกอนคริสตกาล จน
เมื่อ 332 ป กอนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กวาปกอนพระเจาอเล็กซานเด
อรมหาราชมาพบ จึงใหมีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเปนเมืองหลวงและตั้งชื่อให
คลองจองกับชื่อของพระองค เมืองอเล็กซานเดรียน้ียังเปนสถานที่สําคัญในตํานานรัก
อันยิ่งใหญของ ราชินีเลอโฉมชื่อกองโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน 
มารค แอนโทนี และปจจุบันเมืองน้ีใหญเปนอันดับสองของประเทศ เปนเมืองพักผอน
ตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของโลก ชม หลุมฝง



 

 

ศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยแหงโลกยุคกลาง สุสานของขาว
โรมันในอดีตมีกวา 50,000 ศพ สุสานใตดินแหงน้ีมีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไวสําหรับ
ลําเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เปนที่ฝงศพ และชั้นที่ 3 ใชเปนที่รวมญาติเพื่อระลึกถึง
ผูตาย โดยมีการเล้ียงสังสรรคกันทั้งวัน ซึ่งเลากันวาตอนที่นักโบราณคดีคนพบที่น่ีเปน
ครั้งแรก บนโตะยังมีขวดไวนและจานวางอยู ชม เสาปอมเปย เปนสิ่งสําคัญโบราณ
ในสมัยโรมันปกครองอียิปต เปนเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย เปนชื่อเพ่ือนสนิท
ของ จูเลียส  ซีซา ผูนําที่ยิง่ใหญแหงโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองไดกลายเปนศัตรูกันและ
ปอมเปยไดหลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต และไดถูกชาวอิยิปตฆา
เสียชีวิต ปจจุบันน้ีเหลือเพียงแคเสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยูอยางโดดเดน และสฟงซ
อีกสองตัว ไดเวลาสมควรเดินทางกลับสูเมืองหลวงกรุงไคโร 

 
 
 
 
คํ่า  บริการอาหารคํ่าบุฟเฟตบนเรือลองไปตามแมนํ้าไนล ชมบรรยากาศอัน

งดงามยามคํ่าคืนสองฟากฝم�ง แมนํ้า พรอมชม และรวมสนุกกับการแสดง ระบํา
หนาทอง (Belly Dance) อันเลื่องช่ือและการ แสดงพ้ืนเมืองตางๆประกอบ
ดนตรี 
 นําทานเขาสูที่พัก HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 

ดาว  
วนัที่สี่        ไคโร – สุเหราโมฮัมเม็ด – ศนูยกลางการทํากระดาษปาปรุส – โรงงานผลิตหัว

นํ้าหอม 

เชา          บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานชมสุเหราแหงโมฮัมหมัดอาล ี ซึ่งเร่ิมสรางในป ค.ศ. 1830 และเสร็จในป 
ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ในแบบตามอยางออตโตมัน หรือ ตรุกีใน
ปจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหราซึง่เปนของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับ
อนุสาวรียปลายแหลมโอบิลิสกของรามเซสที่สอง เพ่ือสรางสัมพันธไมตรีอันดีระหวาง
อียิปตฝร่ังเศส  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น 

นําทานผานชม กรงุไคโร สภาพชีวิตความเปนอยูของชาวอิยิปตที่แออัดอยูในเมือง
หลวงถึง 15 ลานคน ซึ่งถือ   วาเมืองที่ติดอันดับในความแออัดของชุมชนอันดับตนๆ 
ของโลก แวะชมศูนยกลางการทํา กระดาษปาปรุส ซึ่งเปนกระดาษชนิดแรกของโลก
ทําจาก ตนกก (Papyrus) ใชบันทึกขอความสรรเสริญเทพเจาและเหตุการณสําคัญ
ตางๆ ในสมัยอียิปตโบราณ พรอมกบัแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ําหอม ซึ่งกลาวกันวา
การทําน้ําหอมน้ีมีสืบทอดมาต้ังแตสมัย พระนางคลีโอพัตรา และท่ีน้ียังเปนศูนยกลาง
แหลงผลิตหัวน้ําหอมขนาดใหญใหกับยี่หอแบรนดเนมดัง ๆหลายยี่หออีกดวย 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า  ณ ภัตตาคาร 
                 นําทานเขาสูที่พัก PYRAMID PARK  HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 

ดาว  

วนัที่หา      ไคโร – พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต – ชอปปم�งตลาดขาน - สนามบิน 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  



 

 

นําคณะเขาชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต อันเลื่องชื่อ เปนสถานที่ที่รวม
ศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด(คาบัตรเขาชมมัมม่ีของพระมหากษัตริยทั้ง 11 
พระองค ไมไดรวมอยูในรายการ หากทานสนใจเขาชมกรุณาติดตอที่หัวหนาทัวร 
คาเขาชมประมาณ 100 อิยิปตปอนด หรือ ประมาณ 20 USD) ชม โลงศพ
ทองคําแทพรอมหนากากทองคํา ของฟาโรหตุตันคาเมนอันดังกองโลก และสมบัติ
สวนตัวอีกมากมายของพระองค อาทิเชน เตียงบรรทม พัด ของเลนตาง ๆ รถศึกและ
เกาอ้ีบรรลังกทองคํา  
ซึ่งภาพบนพนักเกาอ้ีที่โรแมนติกมากเปนภาพของฟาโรหตุตันคาเมนประทับอยูบน
เกาอ้ีและมีพระมเหสีของพระองคกําลังทาน้ํามันหอมให ทั้งคูใสรองเทาแตะคนละขาง
อันแสดงถึงความรักความเผื่อแผอันลึกซึ้ง นอกจากน้ีทานยังจะไดชมสมบัติอันลํ้าคา
อ่ืนๆ อีกจํานวนมากเชน แหวน สรอยขอมือ สรอยคอ ฝมือประณีต สิ่งของทั้งหมด
ลวนมีอายุเกาแกกวา 3,000 ป 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
บาย นําทานไปชอปปم�งสิ้นคาพื้นเมืองอันงดงามที่ ตลาดขานเอลคาลีลี ตลาดสําคัญ

ทางการคาขายของพ้ืนเและสินคาท่ีระลึกที่ใหญที่สุดในกรุงไคโร ทานสามารถเลือกซื้อ
ของพ้ืนเมืองสวยๆ มากมาย ไมวาจะเปนขวดน้ําหอมที่ทําดวยมือ สินคาตางๆ เครื่อง
ทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกพื้นเมือง
ตางๆ 



 

 

คํ่า อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการชอปปم�ง  ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู
สนามบิน 

23.30 น.     เหินฟ�ากลับสู สนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินที่ MS 960 

วนัที่หก      กรุงเทพฯ 
12.40 น    คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความสวัสดิภาพและความ

ประทับใจ  
...................................................................................................... 

 
ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร, รถไฟ หรือตั๋ว

เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจงใหเจาหนาที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งกอนทําการออก
ตั๋วทุกประเภท  

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวรมีการยกเลิกการ
เดินทาง  

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 
 
หมายเหตุ   

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ 
จะยึดถือความปลอดภัยเปนหลัก 
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง 
จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใชในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร โดยไม
ตองแจงใหทราบลวงหนา 
ในกรณีที่คณะออกเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน หรือตํ่ากวามาตรฐานของการยืนยันการ
เดินทาง ทางผูจัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิม
เต็ม ทานละ 3,000 บาท 

 
 
 



 

 

อัตราคาบริการนี้รวม 
1.     คาตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการ

บินอิยิปต และ น้ําหนักกระเป�าในการโหลดสัมภาระและเครื่องใชสวนตัว ทานละ 1 
ชิ้น น้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม 

2.     คาภาษีสนามบินทุกแหง 
3.     คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 3 คืน 
4.     คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
5.     คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ + คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุ

ตามรายการ  
7.     คาบริการนําทัวรโดยมคัคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรคนไทยมืออาชีพผูชํานาญเสนทาง 
8.     คาประกันอุบัติ เหตุ ในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 

500,000 บาท วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรอง
แพทยวา ”อาหารเปนพิษเทาน้ัน”) 

(หมายเหตุ: คาประกนัอุบิติเหตุสําหรับเด็กท่ีมีอายตุํ่ากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 

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

และรายการอ่ืนที่ไมไดระบุไวในรายการ 
4. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาอาหาร-เครื่องดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือ

รายการ, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ 
5.  คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น+คาทิปพนักงานขบัรถทองถ่ิน+คาทิปหัวหนาทัวร จํานวน  
     2,500บาท     จายณ.วันเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

6.  คาวีซาประเทศอียิปต (วีซากรุป)1,500 บาท  ใชเวลาในการย่ืนวีซากอนการเดินทาง  
20 วัน (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย) 

กรณีจองนอยกวา 20 วันกอนการเดินทาง ตองทําวีซาที่เมืองไทย โดยมีคาใชจายเพิ่มเติม 3,000 
บาท / ทาน และตองใช เอกสารประกอบการยื่นวีซา รายละเอียดตามทายโปรแกรมทัวร 



 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่นัง่จาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
 

กรณียกเลิก 
 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืน
เงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัท
จะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพื่อใหพิจารณาอีก
ครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินได
ทั้งหมดหรือบางสวน หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน 
โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเปนสําคัญ  
 
***หมายเหตุ*** 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปได
อยางนอย 15 ทาน  ซึง่ในกรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนให
ถาตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและ
อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ 



 

 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น 
ตามอัตราคาน้ํามัน หรอื คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตัว๋ ตาม
สถานการณดังกลาว 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 
หากลูกคาทานใด ย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ลูกคาตองชําระคามัดจําที่ 10,000 
บาท และคาวีซาตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

 
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนมัุติวีซาประเทศอียิปตและขอตาง ๆ 

ในการยื่นขอวีซา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทาน กรุณาจัดเตรียมเอกสาร
ใหครบตามที่ระบุ พรอมสงมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซา ไมนอยกวา 3 สัปดาหกอน
การเดินทาง  
(ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัติวีซาของทาน
ได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมเอง หากตองการยื่นวีซาอีกครั้ง) 
ในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมี
การเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ไดระบุไว หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณในบางครัง้ ซึ่ง
อาจจะทําใหเกิดความไมสะดวกแกทานได  
 อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และ
คุณสมบตัิของลูกคาในแตละราย หากทานมีขอสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตองกราบขออภัยมา ณ ที่น้ี 
บริษัทฯ ไมรบัผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ
และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มทีเ่กิดขึ้นทางตรง 
หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหายความลาชา หรือ อุบัติเหตตุาง 
ๆ 
ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว 
ตามสถานการณดังกลาว 



 

 

เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

 
หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางใน

กรณีที่สงหนาพาสปอรตอายุเหลือนอยกวา 6 เดือน ทางบริษัทฯไมรับผิดชอบกรณีสาย
การบินปฏิเสธในการขึ้นเคร่ือง และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนา 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาต ิโปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 
 
**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับ
วันเดินทางที่ทานไดทาํการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกบัทางเจาหนาที่ทราบ กอน

การชําระเงินคาตั๋วดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี** 

 
1. เอกสารประกอบขอวีซาเขาประเทศอียิปต  กรณีผูเดินทางจองนอยกวา 21 วัน 
- หนังสือเดินทาง 
   ตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับถึงวันเดนิทาง และตองมีหนาวางเหลือ
สําหรับประทับตราวีซา และตราประทบั  เขาประทับเขา-ออกอยางนอย 4 หนาเต็ม 
- รูปถาย 
   ตองเปน  ขนาด 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และตองเปนรูปถายที่มีพื้นหลังสี
ขาว เทาน้ัน ทางสถานฑูตไมรับพิจารณารูปถายท่ีเปนรูปสต๊ิกเกอร หรือรูปพิมพจาก
คอมพิวเตอร รูปโพลาลอยด และรูปถายที่มีววิดานหลัง หรือรูปที่นํามาตัดตอ 
- หลักฐานการงาน 
  กรณีเปนเจาของกิจการ ตองแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางแสดงความเปนเจาของกิจการ เปนกรรมการ หรือ หุนสวน  (ไม
ตองใชตวัจริง) 
  ***** สําคัญมาก จะตองเซ็นชื่อรับรองสําเนา และประทับตราบรษิทัเปนสําคัญ ***** 



 

 

กรณีเปนพนักงาน ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรอืหนวยงานที่สังกัด มี
ขอความระบตุําแหนง เงินเดือน รายได   วันเร่ิมทํางาน และชวงเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหลาหยุด
งาน เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และจะตองประทับตราบริษัทรับรองเปนสําคัญ   
กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศกึษา ตองมีหนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน หรือสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยู พรอมตราประทับของ    
  ทางโรงเรียน (เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พรอมทั้ง
เซ็นช่ือรับรองสําเนา 
- หลักฐานการเงิน 
  ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเดินทาง จากทางธนาคารเปนภาษาอังกฤษ เทาน้ัน(ไม
เอา STATEMENT) 
 
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซาประเทศอียปิตและขอตาง ๆ 
*** ในการยื่นขอวีซา เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทาน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ครบตามที่ระบุ พรอมสงมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซา ไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการ
เดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของ
ทานได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมเอง หากตองการยื่นวซีาอีกครั้ง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมี
การเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ไดระบุไว หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณในบางครัง้ ซึ่งอาจจะ
ทําใหเกิดความไมสะดวกแกทานได  
*** อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติ
ของลูกคาในแตละราย หากทานมีขอสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได
ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตองกราบขออภัยมา ณ ที่น้ี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.ตัวอยางเอกสารในการย่ืนวีซา อียิปต แบบVISA GROUP  ตองสงใหกับทางบริษัทกอน
การเดินทาง 21 วัน  

 


