
 

 

รหัสทัวร JWT1903653 
ทัวรอียิปต PRO EGYPT EXPLORER DESERT 6 วัน 3 คืน (KU) 
ไคโร (อียิปต)   เมืองกีซา   มหาพีระมิด   มหาสฟงซ   เมืองอเล็กซานเดรีย 
ป�อมปราการซิทาเดล   เสาปอมเปย   บุฟเฟตบนเรือลองไปตามแมนํ้าไนล 
เมืองเมมฟส   เมืองโบราณซัคคารา   พีระมิดขั้นบันได 
การสาธิตและผลิตกระดาษปาปรุส   โรงงานผลิตหัวน้ําหอม 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต   ป�อมซิทาเดล   ตลาดขาน เอล คารีร่ี   คเูวต 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่1  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - คูเวต 
20.30 น.  คณะพรอมกัน ณ อาคารผู โดยสารขาออกระหวางประเทศ สนามบิน

สุวรรณภูมิไทย อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร
สายการบินKUWAIT AIRWAYS พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก 

23.50 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคูเวต ประเทศคูเวตโดยสายการบิน 
KUWAIT AIRWAYS เที่ยวบินที่ KU414 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน  
**BOEING777 Economy class290 seats/Business Class 36 
seats/First Class 8 Seats ** 
 

 
 
 



 

 

วันที่2 ทาอากาศยานนานาชาตคิูเวต – ทาอากาศยานนานาชาติไคโร (อียิปต) – เมืองกีซา – 
มหาพีระมิด – มหาสฟงซ 

04.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคูเวต ประเทศคูเวต**เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง** 
พิเศษ ระหวางรอเปลี่ยนเคร่ือง บริการ Lounge Kuwait Airways พรอมเคร่ืองดื่มและขนม 
 
 
 
 
 
 
 
09.30 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติไคโร กรุงไคโร ประเทศอียิปต โดยสาย

การบิน KUWAIT AIRWAYSเที่ยวบินที่ KU545 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เคร่ืองบิน 
**BOEING777 Economy class290 seats/Business Class 36 
seats/First Class 8 Seats ** 

11.50 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติไคโร กรุงไคโร ประเทศอียิปต 
กรุงไคโร (Cairo)หรือชื่อเรียกในภาษาอาหรับคือ “กอฮิเราะฮ” หมายความวา ชัย
ชนะ โดยระหวางการกอนสรางเมืองไดมีการมองเห็นดาวอังคาร ซึ ่งดาวอังคาร
เปรียบเสมือนสัญลักษณของการทําลายลาง หรืออีกนัยหน่ึงคือไคโรเปนเมืองท่ีรบชนะ
ทุกกองทัพที่มาโจมตีตั้งแตกองทัพมองโกล, กองทัพครูเสด หรือแมแตกองทัพของ
ออตโตมัน วากันวาไคโรเปนดินแดนแหงอารยธรรมและโบราณคดีอันลี้ลับและนา
พิศวง ทั้งยังมีแมน้ําไนลท่ียาวที่สุดในโลกไหลผาน ซึ่งในปจจุบันไคโรไดกลายเปนเมือง
หลวงของอียิปต เปนศูนยกลางของศาสนาอิสลาม ทั้งยังมีความสําคัญดานการเมือง
และวัฒนธรรมในดินแดนตะวันออกกลาง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 



 

 

บาย นําทานเดินทางสู เมืองกีซา (Giza)ซึ่งอยูไมไกลจากกรุงไคโรมากนัก นําทานชม 
มหาปรามิด (Great Pyramids)ที่ไดรับการยกยองวาเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลก  เปนชื่อเรียกของสถานที่ฝงพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ (ปจจุบันคือ 
ไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต เปนที่ต้ัง
ของมหาปรามิด 3 องค ซึ่งองคฟาโรหแหงอียิปตโบราณสรางขึ้นเพื่อฝงพระศพของ
พระองคเอง นับเปนสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญและเกาแกที่สุดของโลก ใชเวลากอสราง
ทั้งส้ิน 30 ป ซึ่งประกอบดวย 
 
 
 
 
 
 

 
1) พีระมิดคีออพส (Cheops) หรือ พีระมิดคูฟู (Khufu)นิยมเรียกกันในอีกช่ือ

หนึ่งวา มหาพีระมิดแหงกีซา (The Great Pyramid of Giza) เปนพีระมิดที่มี
ขนาดใหญและเกาแกที่สุด สรางในสมัยของฟาโรหคูฟู แหงราชวงศ ที่ 4 มีขนาด
พื้นที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สรางดวยหินแกรนิต 2.3 ลานแทง นํ้าหนักกวา
กวา 60 ตัน สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่เก็บรักษาศพ เพื่อรอการกลับมาคืนชีพตาม
ความเช่ือของชาวอียิปตในยุคน้ัน 

 
2) พีระมิดเคเฟรน (Chefren)สรางโดยฟาโรหคาเฟรซึ่งเปนพระโอรสของฟาโรหคู

ฟู เปนพีระมิดหนึ่งในสามพีระมิดแหงกีซา ซึ่งตั้งอยตรงกลางถัดจากพีระมิดคูฟู 
สรางในป 2465 กอน ค.ศ. สูง 136 เมตร สรางบนเนินดินขนาดใหญ สวนยอด
ของพีระมิดแหงน้ีมีชั้นหินปูนขัดมันที่ชาวอียิปตโบราณกอสรางปดเปนผิวช้ันนอกที่
ยังหลงเหลืออยู นอกจากน้ีในบริเวณใกลเคียงกับพีระมิดเคเฟรน ยังมีมหาสฟงซที่



 

 

เปนรูปแกะสลักจากหินกอนเดียวที ่ใหญที ่สุดอีกแหงหนึ่งของโลกและยังเปน
อนุสาวรียแบบแกะสลักลอยตัวที่เกาแกที่สุดในโลกอีกดวย 

 
3) พีระมิดมิเซรินุส (Mycerinus) หรือพีระมิดเมนคูเร (Menkaure)สรางโดย

ฟาโรหเมนคูเรโอรสของฟาโรหเคเฟรน สรางในป 2420 กอน ค.ศ. มีขนาดเล็ก
ที่สุด สูง 66.45 เมตร ปจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กวาง 108 เมตร มีขนาด
เล็กที่สุดในบรรดาพีระมิดทั้ง 3 แหงของกีซา ทางทิศใตของพีระมิดเมนคูเร ยังมี
การสรางพีระมิดราชินีทั้ง 3 (The Three Queen's Pyramids) เพื่อใชเปนที่
เก็บพระศพของราชินี 3 องคในสมัยของฟาโรหเมนคูเร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นนําทานชม “มหาสฟงซ (The Great Sphinx of Giza)” ตั้งอยูดานหนา
ของพีระมิดเคเฟรน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหมูพีระมิดแหงกีซาและยังถือเปนสฟงซที่มี
ขนาดใหญที่สุดในโลก แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติเพียงกอนเดียว มีสวนหัวเปน
พระพักตรของฟาโรหและลําตัวเปนสิงโต มีหนาที่เปรียบเสมือนเปนตัวแทนของ
กษัตริย และมีพลังพิเศษเพื่อปกป�องพระศพและทรัพยสมบัติที่อยูภายในพีระมิด 

  (กรณีที่ทานใดสนใจขี่ออูฐ ใหติดตอที่หัวหนาทัวร โดยมีคาบริการประมาณ 10 – 20 
USD และแนะนําใหทานใหทิปแกคนดูแลอูฐคนละประมาณ 1-2 USD 1 ทานตออูฐ 
1 ตัว ใชเวลาประมาณ 20 นาที) 



 

 

(คาใชจายในการเขาชมพีระมิดคูฟู ทานละ 30 USD. คาใชจายในการเขาชมพรีะมิด
เคเฟรน ทานละ 10 USD. และคาใชจายในการเขาชมพีระมิดมิเซรินุส หรือพีระมิด
เมนคูเร (Menkaure) ทานละ 10 USD.) 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
  นําท านเข าส ู ท ี่ พัก OASIS HOTEL PYRAMIDS  4 ดาว**** หร ือระดับ

ใกลเคียง 
 

วันที่ 3 เมืองอเล็กซานเดรีย - ป�อมปราการซิทาเดล – เสาปอมเปย –  
 บุฟเฟตบนเรือลองไปตามแมนํ้าไนล 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
มุงหนาสู เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
50 นาที)  เมืองทาสําคัญของอียิปตตั้งแตในยุคโบราณ และเปนเมืองที่ใหญเปน
อันดับ 2 ของประเทศในปจจุบัน ตั้งอยูทางเหนือสุดของประเทศริมกับทะเลเมดิเตอร
เรเนียน ซึ่งถือเปนจุดที่แมนํ้าไนลสิ้นสุด โดยอเล็กซานเดรียนั้นมีชื่อในประวัติศาสตร
ในชวงประมาณ 332 ป กอนศริสตกาล ตรงกับสมัยมหาราชที่ยิ่งใหญที่สุดในยุคของ
กรีก นั่นคือกษัตริยมาซิโดเนีย อเล็กซานเดอรที ่ 3 และยังเคยเปนสถานที่ตั ้งของ
ประภาคารฟาโรสแหงอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเขาชม ป�อมปราการซิทาเดล (Qaipay’s Citadel)ป�อมปราการโบราณที่
ยังมีความสวยงาม ตั้งอยูริมชายฝم�งทะเลเมดิเตอรเรเนียน ป�อมแหงนี้ถูกสรางขึ้นในค
ริสศตรรษที่ 15 ในอดีตใชเปนที่ตั้งของ ประภาคารฟารอส ซึ่งถือวาเปนหนึ่งในส่ิง
มหัศจรรยของโลกยุคโบราณ ปจจุบันเหลือเพียงสวนที ่เปนฐาน และไดมีรับการ
ทะนุบํารุงตอเติมจากสุลตานเกยตเบย (Sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it 
Bay) ปจจุบันป�อมปราการแหงนี ้ได กลายเปนหนึ ่งในพิพิธภัณฑทางทะเลที ่มี
นักทองเท่ียวเขาชมเปนจํานวนมาก  
นําเขาชมและถายรูป เสาปอมเปย(Pompay’s Pillar)เปนสิ่งสําคัญโบราณในสมัย
โรมันปกครองอียิปต เปนเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย เปนชื่อเพื่อนสนิทของ จู
เลียส  ซีซา ผูนําที่ยิ่งใหญแหงโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองไดกลายเปนศัตรูกันและปอม
เปยไดหลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต และไดถูกชาวอิยิปตฆาเสียชีวิต 
ปจจุบันน้ีเหลือเพียงแคเสาโบราณแบบกรีก ต้ังอยูอยางโดดเดน และสฟงซอีกสองตัว 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

นําทานเขาชม หลุมฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย (Catacombs of Kom El 
Shoukafa)เปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยแหงโลกยุคกลาง เปนสุสานของชาวโรมันใน
อดีต มีทั้งหมดสามชั้น ชั้นที่ 1 ใชสําหรับการลําเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 ใชเปนที่ฝง
ศพ และช้ันที่ 3 ใชเปนสถานที่รวมญาติและเพ่ือรําลึกถึงผูตาย โดยมีการเล้ียงสังสรรค
กันทั้งวัน ซึ่งเลากันวาตอนที่นักโบราณคดีคนพบที่นี่เปนครั้งแรก บนโตะยังมีขวดไวน
และจานวางอยู 



 

 

เย็น  บริการอาหารคํ่าบุฟเฟตบนเรือลองไปตามแมนํ้าไนล ชมบรรยากาศอันงดงาม
ยามคํ่าคืนสองฟากฝم�ง แมนํ้า พรอมชม และรวมสนุกกับการแสดง ระบําหนาทอง 
(Belly Dance) อันเลื่องชื่อและการแสดงพื้นเมืองทั้ง (Tanoura show) และ 
(Folkloric)  
 
 
 
 
 

 
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู กรุงไคโร(ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาที) 

  นําท านเข าส ู ท ี่ พัก OASIS HOTEL PYRAMIDS  4 ดาว**** หร ือระดับ
ใกลเคียง 

 
วันที่ 4 เมืองเมมฟส - เมืองโบราณซัคคารา – พีระมิดขั้นบันได –  
 การสาธิตและผลิตกระดาษปาปรุส - โรงงานผลิตหัวนํา้หอม  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองเมมฟส (Memphis)ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาแกแหงแรกในยุค
อียิปตโบราณกวา 5,000 ป เปนเมืองที ่ไดรับการบันทึกในประวัติศาสตรวามี
ความสําคัญในการรวมอียิปตบนและอียิปตลางใหเปนหนึ่งเดียวกันโดยกษัตริยเมนา 
ปฐมกษัตริยแหงราชวงศที่ 1 นําทานชม พิพิธภัณฑรามเซสที่สองแหงเมืองเมมฟส 
สถานที่เก็บรูปแกะสลักขนาดใหญของฟาโรหรามเซสที่ 2 ที่มีฝมือการแกะสลักเปน
เยี่ยมและงดงามมาก ระหวางทางทานยังจะไดเห็นตนอินทผาลัมขึ้นสวยงามเปนทิว
แถวสวยงามอีกดวย  
จากนั้นนําทานสู เมืองโบราณซัคคารา (Sakkara)(ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) ทางตอนใตของกรุงไคโร บริเวณอันเปนที่ตั้งของเมืองเมมฟส เมืองหลวงเดิม
ในสมัยอียิปตโบราณ โดยมีสิ่งสําคัญคือ พีระมิดแหงแรกของโลกนั่นเอง 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 นําทานชม พีระมิดขั้นบันไดซัคคารา (Step Pyramid of Saqqara) เปนพีระมิด

ที่อายุเกาแกมาก เปนพีระมิด 4 ช้ัน ใชเปนสถานที่ฝงพระศพของ กษัตริย ซอเซอร ใน
ราชวงศที่ 3 ราว 2600 ปกอนศริสต รอบๆ องคพีรามิดยังประกอบไปดวยวิหาร 
แทนบูชา หองเก็บของและหองโถง ซึ่งสอดรับและเอื้อประโยชนหนาที่ซึ่งกันและกัน
อยางลงตัว โดยอิมโฮเทปเปนสถาปนิกผูออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

พาทานชม การสาธิตและผลิตกระดาษปาปรุส(Papyus)กระดาษแบบแรกของโลก
โดยเรียกช่ือตามวัตถุดิบของการดาษน่ันคือตนปารีรุส หรือตนกก ซึ่งถือเปนภูมิปญญา
ทองถิ่นของชาวอียิปตในสมัยนั้นคิดคนขึ้นมาเพื่อใชแทนการบันทึกผานหิน ใชบันทึก
ขอความสรรเสริญเทพเจาและเหตุการณสําคัญตางๆ ในสมัยอียิปตโบราณ นําทาน
ชม โรงงานผลิตหัวนํ้าหอม (Perfume Factory) ซึ่งมีกระบวนการการผลิตตาม
ตนตําหรับ สมัยพระนางคลีโอพัตรา วากันวากลิ่นนํ้าหอมของพระนางคลีโอพัตราน้ัน 
ทําใหบุรุษที่แข็งแกรงอยางจูเลียส ซีซารยังตองสยบ ใหทานไดเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

เย็น  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหาร 
  น ําท านเข าส ู ท ี่ พัก OASIS HOTEL PYRAMIDS  4 ดาว**** หร ือระดับ

ใกลเคียง 
 

วันที่ 5 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต - ป�อมซิทาเดล - ตลาดขาน เอล คารีร่ี - คูเวต 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

เดินทางไปยัง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต (Egyptian Museum)พิพิธภัณฑ
ไคโร เปนพิพิธภัณฑสําคัญของประเทศอียิปต พิพิธภัณฑแหงนี้เปนที่เก็บรวบรวมส่ิง
สะสมและโบราณวัตถุอียิปตโบราณ กวา 120,000 ชิ้น  ชมโลงศพทองคําแทหนัก 
110 กก. พรอมหนากากทองคํา ของฟาโรหตุตันคาเมน และสมบัติสวนตพระองค
อีกมากมาย ของพระองค เชน เตียง บรรทม, รถศึก และสมบัติสําคัญอีกช้ินที่จัดแสดง
คือ บัลลังกทองที่มีชื่อเสียงของตุตันคามุน  พนักพิงบัลลังกเปนภาพสลัก ที่มเหสี อเค
เซนามุน เจิมน้ําหอมใหตุตันคามุน 
(ไมรวมคาเขาหองมัมมี่ฟาหโรของราชวงศ ราคาประมาณ 15-20 USD) 
 
 
 
 
 

 



 

 

นําทานชม  ป�อมซาลาดีนหรือป�อมซิทาเดล (Citadel) ป�อมปราการ สมัยอิสลาม
รุงเรืองในอียิปต ป�อมนี้ ถูกสรางขึ้นในป 1176 โดย กษัตริยซาลามดิน โดยใชหินจา
กปรามิด แหง กีซา มาสรางกําแพงเพื่อเปนป�อมปราการป�องกันประเทศจากสงคราม
คร ูเสด ใกลๆ กันเป นที ่ ตั ้งของ สุเหร าโมฮัมหมัด อาลี (Muhammad Ali 
Mosque)  ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ใชเวลาในการสรางนานกวา 18 ป 
นับเปนสุเหราที่ใหญและสูงที่สุดในกรุงไคโรตัวอาคารสรางจากหินอลาบาสเตอร 
(Alabaster) ผูสรางตองการใหมีรูปแบบเหมือน Blue Mosque ที่อิสตันบูล แตมี
ขนาดเล็กกวา ภายในสุเหรา ตกแตงดวยโคมไฟระยางดงามตามแบบศิลปะอิสลาม
อยางสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นพาทานเลือกซื้อของฝากนานาชนิด ณ แหลงของฝากที่ใหญที่สุดในไคโรที่ 
ตลาดขาน เอล คารีรี่ (Khan el-Khalili) ไมวาจะเปน เสื ้อผา เครื ่องประดับ 
เครื่องทองแดง ทองเหลือง เครื่องเทศ ขวดนํ้าหอม ของที่ระลึก ของใช ของกิน ราน
กาแฟ มากมาย ซึ่งตลาดแหงนี้นับเปนตลาดที่มีความเกาแกมาก โดยอาคารโดยรอบ
นั้นสรางและบูรณะในสมัยสุลตาน Al-Ghuriตอเนื่องกับตลาดขานนั้นคือ ถนนมุยส 
(Muizz Street) 1 ในถนนสายเกาแกของไคโรซึ่งองคการสหประชาชาติไดยกยอง
วาเปนสถาปตยกรรมอันลํ้าคาของโลกอิสลาม บริเวณทางทิศเหนือของถนนนั้นจะมี
ประตู Bab Zuweila1 ใน 3 ประตูที ่สรางขึ ้นในสมัยออตโตมัน ดวยความงาม
โดยรอบของถนนแหงน้ีน้ัน ทําใหมีคนกลาวขนานนามวา เปน พิพิธภัณฑกลางแจง 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางสู  ทาอากาศยานนานาชาติไคโร กรุงไคโร 
ประเทศอียิปตเพื่อใหทานมีเวลาในการทําเช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซื้อสินคาใน
รานคาปลอดภาษี หรือรานอาหาร                     

17.15 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคูเวต ประเทศคูเวตโดยสายการบิน 
KUWAIT AIRWAYSเที่ยวบินที่ KU542 บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน 

21.00 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคูเวต ประเทศคูเวต**เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ือง ** 
23.25 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสายการบิน KUWAIT 

AIRWAYS เที่ยวบินที่ KU411      
 

วันที่ 6 กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) 
10.05 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯประเทศไทย โดยสวัสดิ

ภาพและความประทับใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราคาบริการทัวร 

วันเดินทาง หมายเหตุ 

ผูใหญ 
พักคู 1 

หอง ทาน
ละ 

เด็กมีเตียง 
(อายุไมเกิน 

12 ป) 
ทานละ 

เด็กไมมี
เตียง 

(อายุไม
เกิน 12 

ป) ทานละ 

พัก
เดี่ยว 
เพ่ิม
ทาน
ละ 

ไมรวม 
คาวีซา 
ON 

ARRIVAL 

เดือน กุมภาพันธ 
03 – 08 กุมภาพันธ 2563  29,999 29,999 28,999 4,900 1,500 
10 – 15 กุมภาพันธ 2563 วันมาฆบชูา 31,999 31,999 30,999 5,900 1,500 
17 – 22 กมุภาพันธ 2563  29,999 29,999 28,999 4,900 1,500 
24 – 29 กุมภาพันธ 2563  29,999 29,999 28,999 4,900 1,500 

เดือน มีนาคม 
02 – 07 มีนาคม 2563  29,999 29,999 28,999 4,900 1,500 
09 – 14 มนีาคม 2563  30,999 30,999 29,999 4,900 1,500 
16 – 21 มีนาคม 2563  30,999 30,999 29,999 4,900 1,500 
23 – 28 มีนาคม 2563  30,999 30,999 29,999 4,900 1,500 

28 มีนาคม –  02 เมษายน 
2563  31,999 31,999 30,999 5,900 1,500 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลี�ยนหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนื�องมาจากไดร้บัทราบเงื�อนไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิ�เร ิ�มและจบการใหบ้รกิาร ที� สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ั�น 
 
 
 
 

 
 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตั�วเครื�องบนิ หรอืยานพาหนะอื�น 
ๆ เพื�อใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนื�องจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยที�นอกเหนือจากโปรแกรม 

อันเนื�องมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทั �งนี�จะคํานงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 



 

 

เดือน เมษายน 
04 – 09 เมษายน 2563 วันจักรี 32,999 32,999 31,999 5,900 1,500 
11 – 16 เมษายน 2563 วันสงกรานต 38,999 38,999 38,999 6,900 1,500 
18 – 23 เมษายน 2563  31,999 31,999 30,999 5,900 1,500 
25 – 30 เมษายน 2563  31,999 31,999 30,999 5,900 1,500 

 
 
 
 
 
 เงื่อนไขการออกเดินทาง 
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั ้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน้ี 

กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 20 ทาน  หากมีผูเดินทางไมถึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 
ดังน้ันกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกคร้ัง 
 การออกต๋ัวโดยสายภายในประเทศ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพ่ือยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอแนะนํา
ใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่องมาจากหาก
เกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสาย
การบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบิน
พิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเปนเหตุผล
เชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง 

เง ื�อนไขพเิศษเพิ�มเตมิสําคญั! 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 
ทา่นละ 60 USD/ทรปิ/ทา่น 

 



 

 

บริษัทฯ จะยืนยันกรุ ปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หากไมม่ันใจกรุณา
สอบถามพนักงานขายโดยตรง  
 หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเลื่อนการเดินทางได  
หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะเกิด

เหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟรมของกรุปนั้นประกอบจากตัวเลข
การจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น หรืออาจ
ทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิอนุญาตใหเลื่อนวัน
เดินทางใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคาใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร  
 การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปลี่ยนได   
การชําระเงินเขามาน้ัน หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานไดจอง

เขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และ
หากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจายที่ทางบริษัท
เสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยที่สุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้ทั้งนั้นให
เปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

 
 
 

 คาตั๋วเครื ่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีนํ ้ามัน 
(ยกเวนหากม ี
การประกาศปรับขึ ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ ่มเติมจากทานภายหลัง)และ
เน่ืองจาก 
เปนตั๋วกรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางไป-กลับได ทั้งน้ีเปนไปตามเงื่อนของสายการบิน 
 นํ้าหนักกระเป�า โหลดใตทองเครื่องทานละ 2 ใบ นํ้าหนักรวมกันไมเกิน 46 กิโลกรัม ใบละ
ไมเกิน 23   
    กิโลกรัม  และกระเป�า ถือขึ้นเครื่อง 1 ใบละไมเกิน 7 กิโลกรัม 
 คารถโคชปรับอากาศ ตามวันที่ระบ ุ 
 โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

อัตราคา่บรกิารรวม 



 

 

อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคที่จะ
ทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยจะ
ใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะ
สามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบเดินทางอีกน้ัน
ขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผูเดินทางแนนอน 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป) 
 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท   

(เง ื ่อนไขตามกรรมธรรม) หากสนใจซื ้อประกันเพิ ่มเติมสามารถดูรายละเอียดไดทาย
โปรแกรม 
 
  

  คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เคร่ืองด่ืม คา 
   ซักรีดคามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
  คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซา สําหรับชาวตางชาติ  
  คาน้ําหนักกระเป�าที่เกินกวาที่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน  
  คาภาษีนํ ้ามัน ที ่สายการบินเรียกเก็บเพิ ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกต๋ัว
เคร่ืองบินไปแลว 
  คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 60 USD/ทาน/ทริป 
   ทั้งน้ีทาสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน 

คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
   คาธรรมเนียมและคาบริการยื่นวีซ าทองเที่ยวแบบหมู คณะ (On Arrival) 
ประเทศอียิปต   

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 



 

 

ทานละ ประมาณ1,500 บาท (ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดจะตองยื่นพรอมกันทั้งกรุป โดยใช
เวลายื่นประมาณ 20-25 วันทําการ กรณีไมสะดวกยื่นแบบวีซา On Arrival ลูกคา
จะตองทําการย่ืนตรงกับสถานทูตเอง ซึ่งจะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,500 บาท ไมรวม
คาบริการย่ืนวีซา) 

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเทีย่วประเทศอียิปต  

แบบหมูคณะ (On Arrival) 
สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 

สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล(สี)เปนรูปภาพ หรือ 
ไฟล PDF. จากตนฉบับ (หามถายจากโทรศัพทมือถือ) และพาสปอรตตองมีอายุการใชงาน
คงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา (ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับหนาพาสปอรตราชการ) 
 
 
 

  เงื่อนไขการสํารองทีน่ั่ง 
- การชําระมัดจําและชําระสวนท่ีเหลือ 
 กรุณาสํารองที่นั่งและชําระมัดจํา จํานวน 15,000 บาท ตอทาน (พรอมคาวีซา 
On Arrival 1,500 บาทเพื่อสํารองสิทธิ์ในการเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอน
ออกเดินทาง 30 วัน มิเชนน้ัน บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะ
โดนยึดมัดจําโดยที่ทานจะไมสามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จําเปนที่
จะตองสํารองจายคาใชจายในสวนของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว หากทาน
สํารองที่นั่งนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจอง
แลว กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพื่อออกตั๋วหรือ
คําขอพิเศษเพิ่มเติมตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวน
หรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขท่ีระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 

เงื�อนไขการใหบ้รกิาร 



 

 

- จํานวนคนในการออกเดินทาง 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหาก

มีผูเดินทางนอยกวา 30 ทาน ซึ่งทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจง
ทานลวงหนาอยางนอย 20 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทางได ทาง
บริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอื่นใหทานหากทานตองการ 

 
- การรับการดูแลเปนพิเศษ 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจง
บริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหนา
ได เนื่องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา และบางสาย
การบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายทั้งทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซึ่งผูเดินทาง
สามารถสอบถามกับเจาหนาที่ไดโดยตรงกอนทําการจองและหากในคณะของทานมีผูตองการ
ดูแลพิเศษ เชน ผูที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูที่มีโรคประจําตัวหรือไมสะดวกใน
การเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตอง
ดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
- การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ 
 ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะเปน
ประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณี
ใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั้นเปนสิทธิ์ของเจาหนาที่ของรัฐของประเทศนั้นๆ และ
ขอแจงใหผู เดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ไมมีสิทธิ์ที ่จะ
ชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของเจาหนาที่ทางกองการตรวจคนเขา
เมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที่ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวเทานั้น ไม
สนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะตองมี
อายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาแสตมป�ไมนอยกวา 5 หนากระดาษ 



 

 

- การงดเวนการรวมทริปบางรายการ 
 หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน ทานจะ
ไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทั้งส้ิน บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคท่ีจะสละสิทธิ์และ
ไมรวมเดินทางพรอมคณะ 

 เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดเน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน (แตทานสามารถเปลี่ยนช่ือ

ผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)  
 

 เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติม  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หาก
สายการบินมีการปรบัขึ้นกอนวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี ่ยนเที ่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํา
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

 เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  

 รายการทองเที่ยวนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง 
หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเคยีงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพักโดยมี
หองพักสําหรับผู สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี ่ได โดยอาจจะขอเปลี ่ยนหองไดตามความ



 

 

ประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ
รับประกันได 

 มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ 
ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของ
บริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เน่ืองจากเปนการจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณทีี่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก
เมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทองเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขา
ออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน 
ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอม
การชําระเงินมัดจําหรือสงใหผิด 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น
ของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปน
ตน 

 ผู เดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ น้ัน
แตกตางกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาใหเหมาะสมที่สุด  


