
 

 

รหัสทัวร ZET1903537 
ทัวรอียิปต ไคโร อเลก็ซานเดรีย [เลทสโก มหาพีระมิด EP.3] 
6 วัน 3 คืน (EY) 
ไคโร   กีซา   มหาพีระมิด   พีระมิดคูฟ ู  พีระมิดเคเฟรน   พีระมิดเมนคูเร 
มหาสฟงซ   อเล็กซานเดรีย   เมมฟส   พีระมิดขั้นบันได   เมืองโบราณซัคคารา 
พิพิธภัณฑแหงชาติอียิปต   สุเหราโมฮัมหมัดอาลี   ตลาดขานเอลคาลีลี ่

 



 

 

วันที่หนึ่ง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ทาอากาศยานนานาชาติอาบู
ดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส)                  
(-/-/-)                                                                   

23.00 น. ขอเชิญทุกทานพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 8 เคานเตอร P สายการ
บิน Etihad Airways (EY) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ 
อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อ
เตรียมความพรอมกอนออกเดินทาง 

 
 
 
 
 
 
02.15 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินที ่EY407 
** ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง 20 นาท ีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

 
วันที่สอง ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี – ทาอากาศยานนานาชาติไคโร (อียิปต) – 

เมืองเกาไคโร – โบสถเซนตเซอรเจียส        
(-/L/D)      

05.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
** เพ่ือเปลีย่นเครื่อง ** 

09.55 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร ประเทศอียิปต โดย
สายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินที ่EY653 

** ใชเวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 50 นาท ีบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเครื่องบิน ** 
11.45 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติไคโร กรุงไคโร ประเทศอียิปต นําทานผาน

พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทยประมาณ 5 
ชั่วโมง)  



 

 

 กรุงไคโร (Cairo) หรือชื่อเรียกในภาษาอาหรับคือ “กอฮิเราะฮ” หมายความวา 
ชัยชนะ โดยระหวางการกอนสรางเมืองไดมีการมองเห็นดาวอังคาร ซึ่งดาวอังคาร
เปรียบเสมือนสัญลักษณของการทําลายลาง หรืออีกนัยหน่ึงคือไคโรเปนเมืองที่รบ
ชนะทุกกองทัพท่ีมาโจมตีตั้งแตกองทัพมองโกล, กองทัพครูเสด หรือแมแตกองทัพ
ของออตโตมัน วากันวาไคโรเปนดินแดนแหงอารยธรรมและโบราณคดีอันลี้ลับและ
นาพิศวง ทั้งยังมีแม น้ําไนลที่ยาวที่สุดในโลกไหลผาน ซึ่งในปจจุบันไคโรได
กลายเปนเมืองหลวงของอียิปต เปนศูนยกลางของศาสนาอิสลาม ทั้งยังมี
ความสําคัญดานการเมืองและวัฒนธรรมในดินแดนตะวันออกกลาง ปจจุบันมี
ประชากรกวา 20 ลานคน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

นําทานชม เมืองเกาไคโร เมืองที่ไดรับความนิยมแหงหน่ึงในทวีปอเมริกา และยัง
เปนเมืองที่ความสําคัญดานการเมือง วัฒนธรรม และศูนยกลางในดินแดน
ตะวันออกกลาง ชม โบสถเซนตเซอรเจียส (Abou Serge Church) โบสถ
คริสตของชาวมุสลิมที่เกาแกที่สุดที่สรางอยูในกําแพงหินดัง้เดิม ตั้งแตครสิศตวรรษ
ที ่3-4 ต้ังอยูใจกลางเมืองเกาของกรุงไคโร ใชเปนทีห่ลบภัยของครอบครัวพระเยซู



 

 

คริสตจากเมืองเยรูซาเล็ม ในพระคัมภีรไบเบิลไดกลาวไววา ในครั้งพระองคยังเปน
ทารก เปนชวงที่กษัตริยแฮรอดของจูเดีย ไดสั่งฆาทารกผูชายที่เกิดใหมทุกคน 
โจเซฟและมาเรีย (หรือเซนตโจเซฟและพระนางมารี) ไดนําพระเยซู ซึ่งถือกําเนิด
ในชวงน้ัน เดินทางหลบหนีมาซอนตัวในประเทศอียิปตเปนเวลา 4 ป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเทา 

 
วันที่สาม ไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย – เสา

ปอมเปย – ป�อมปราการซิทาเดล  – หองสมุดแหงอเล็กซานเดรีย – ไคโร   
(B/L/D)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 



 

 

นําทานเดินทางสู เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) (ใชเวลาเดินทางประมาณ 
2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองสําคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต ที่ใหญเปนอันดับสอง
ของประเทศรองจากกรุงไคโร ตั้งอยูทางเหนือสุดของอียิปตริมฝم�งทะเลเมดิเตอรเร
เนียน (Mediterranean Sea) ใกลกับปากแมน้ําไนล เดิมทีเปนหมูบานประมง
เล็กๆ ที่มีชื่อวาราคอนดาห เมื่อ 332 ปกอนคริสตกาล พระเจาอเล็กซานเดอรม
หาราชเดินทางมาพบ จึงโปรดใหมีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อสรางเปนเมืองหลวง
และตั้งชื่อใหคลองจองกับชื่อของพระองค นอกจากน้ีเมืองอเล็กซานเดรีย ยังเปน
สถานที่สําคัญในตํานานรักอันยิ่งใหญของ พระนางคลี โอพัตรา และจอมทพัผูกลา
แหงโรมัน มารค แอนโทนี ปจจุบันเมืองอเล็กซานเดรียเปนเมืองตากอากาศที่มี
ชื่อเสียงแหงหน่ึงของโลก 
นําทานเขาชม หลุมฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย (Catacombs) เปน 1 ใน 
7 สิ่งมหัศจรรยแหงโลกยุคกลาง เปนสุสานของชาวโรมันในอดีต มีทั้งหมดสามชั้น 
ชั้นที่ 1 ใชสําหรับการลําเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 ใชเปนที่ฝงศพ และชั้นที่ 3 ใช
เปนสถานที่รวมญาติและเพื่อรําลึกถึงผูตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรคกันทั้งวัน ซึ่ง
เลากันวาตอนที่นักโบราณคดีคนพบที่น่ีเปนครั้งแรก บนโตะยังมีขวดไวนและจาน
วางอยู  

 



 

 

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

สมัยโรมันปกครองอียิปตที่แสดงถึงการฉลองชัยชนะของชาวโรมัน เปนเสา
หินแกรนิตสีแดงสูง 27 เมตร หัวเสาประดับดวยลวดลายคอรินเทรียน ซึ่งถือวา
เปนเสาหินที่ใหญที่สุดเทาที่เคยสรางขึ้นมา เชื่อกันวาเสาแหงน้ีไดชื่อมาจาก ปอม
เปย (Pompey) ซึ่งเปนเพื่อนสนิทของจูเลียส ซีซา (Julius Caesar) ผู นําที่
ยิ่งใหญแหงโรมัน ภายหลังทั้งสองไดกลายเปนศัตรูกัน และปอมเปยก็ไดหลบหนี
มายังเมืองอเล็กซานเดรีย กอนถูกชาวอิยิปตฆาตาย จูเลียสซีซารจึงไดทําพิธีเผา
ศีรษะของปอมเปยที่เสาแหงน้ี ปจจุบันน้ีเหลือเพียงเสาแบบกรีกตั้งอยูอยางโดดเดน
กับสฟงซอีกสองตัว (คาใชจายในการเขาชมทานละ 10 เหรียญดอลลารสหรัฐ 
(USD.) กรณีสนใจเขาชมกรุณาติดตอหัวหนาทัวร**)   
นําทานถายรูปกับ ป�อมปราการซิทาเดล (Citadel) ป�อมปราการโบราณที่ยังมี
ความสวยงาม ตั้งอยูริมชายฝم�งทะเลเมดิเตอรเรเนียน ป�อมแหงน้ีถูกสรางขึ้นในคริส
ศตรรษที่ 15 ในอดีตใชเปนที่ตั้งของ ประภาคารฟารอส ซึ่งถือวาเปนหน่ึงในสิ่ง
มหัศจรรยของโลกยุคโบราณ ปจจุบันเหลือเพียงสวนที่เปนฐาน และไดมีรับการ
ทะนุบํารุงตอเติมจากสุลตานเกยตเบย (Sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it 
Bay) ปจจุบันป�อมปราการแหงน้ีไดกลายเปนหน่ึงในพิพิธภัณฑทางทะเลที่มี
นักทองเที่ยวเขาชมเปนจํานวนมาก  
นําทานถายรูปกับ หองสมุดแหงอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) 
สถานที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตรของอียิปต ที่มีนักโบราณคดีจากทั่ว
โลกมาคนหาขอมูล เกี่ ยวกับ เหตุการณ ในอดีต  หองสมุด น้ี เคยถูก เผาใน
คริสตศตวรรษที่สี่ โดยใชเวลาการสรางใหม 12 ป ดวยเงินทุน 220 ลานเหรียญ
สหรัฐ ภายในมีสถาปตยกรรมอันทันสมัย และมีระบบป�องกันอัคคีภัยเปนอยางดี 
โดยรัฐบาลอียิปตหวังจะใหหองสมุดน้ีเปนศูนยกลางการเรียน การวิจัยอารยธรรม
ของอียิปต กรีซ และประเทศตางๆ ในเมดิเตอรเรเนียนตะวันออก  



 

 

 
จากน้ันนําทานเดินทางกลับสู กรุงไคโร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 
นาที) 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
 นําคณะเขาสูที่พัก Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเทา 

 
วันที่สี่ ไคโร – เมืองเมมฟส – พิพิธภัณฑรามเสสที่สองแหงเมืองเมมฟส – เมือง

โบราณซัคคารา – พีระมิดขั้นบันได – กซีา – มหาพีระมิด – ศูนยกลางการทํา
กระดาษปาปรุส – โรงงานผลิตหัวน้ําหอม    (B/L/D)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานเดินทางสู เมืองเมมฟส (Memphis) ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาแกแหงแรกใน
ยุคอียิปตโบราณกวา 5,000 ป เปนเมืองที่ไดรับการบันทึกในประวัติศาสตรวามี
ความสําคัญในการรวมอียิปตบนและอียิปตลางใหเปนหน่ึงเดียวกันโดยกษัตริยเม
นา ปฐมกษัตริยแหงราชวงศที่ 1 นําทานชม พิพิธภัณฑรามเซสที่สองแหงเมือง
เมมฟส สถานที่เก็บรูปแกะสลักขนาดใหญของฟาโรหรามเซสที่ 2 ที่มีฝมือการ



 

 

แกะสลักเปนเยี่ยมและงดงามมาก ระหวางทางทานยังจะไดเห็นตนอินทผาลัมขึ้น
สวยงามเปนทิวแถวสวยงามอีกดวย  

 
จากน้ันนําทานสู เมืองโบราณซัคคารา (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นํา
ทานชม พีระมิดขั้นบันได อันเปนพีระมิดแหงแรกของอียิปต ใชเปนสถานที่ฝงพระ
ศพของกษัตริยซอเซอร และเปนตนแบบของพีระมิดในยุคตอๆมา 

 



 

 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
นําทานเดินทางสู เมืองกีซา ชม “มหาพีระมิด” ที่ไดรับการยกยองวาเปน 1 ใน 7 
สิ่งมหัศจรรยของโลก ครอบคลุมพื้นที ่2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสูงทางทศิตะวันออก
เฉียงใต เปนที่ตั้งของมหาพีระมิด 3 องค ซึ่งองคฟาโรหแหงอียิปตโบราณสรางขึ้น
เพื่อใชเปนที่ฝงพระศพของพระองคเอง นับเปนสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญและเกาแก
ที่สุดของโลก ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 30 ป สรางจากแทงหินขนาดใหญมาก แตละ
กอนมีน้ําหนักกวา 2 ตัน นํามาวางชิดติดกันเปนรูปทรงกรวยแบบแนบสนิทมาก 
แมแตกระดาษก็สอดไมผาน พีระมิดแหงน้ีประกอบไปดวย 

1) พีระมิดคีออพส (Cheops) หรือ พีระมิดคูฟู (Khufu) นิยมเรียกกันในอีก
ชื่อห น่ึงวา มหาพีระมิดแหงกีซา (The Great Pyramid of Giza) เปน
พีระมิดที่มีขนาดใหญและเกาแกที่สุด สรางในสมัยของฟาโรหคูฟู แหงราชวงศ 
ที ่4 มีขนาดพื้นที ่53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สรางดวยหินแกรนิต 2.3 ลานแทง 
น้ําหนักกวากวา 60 ตัน ภายในมีหองโถงหลายหอง อาทิเชน หองโถงใหญ 
หองโถงพระราชา และหองโถงพระราชินี เปนตน สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่เก็บ
รักษาศพ เพ่ือรอการกลับมาคืนชีพตามความเช่ือของชาวอียิปตในยุคน้ัน 

2) พีระมิดเคเฟรน (Chefren) สรางโดยฟาโรหคาเฟรซึ่งเปนพระโอรสของ
ฟาโรหคูฟู เปนพีระมิดหน่ึงในสามพีระมิดแหงกีซา ซึ่งตั้งอยตรงกลางถัดจาก
พีระมิดคูฟู สรางในป 2465 กอน ค.ศ. สูง 136 เมตร สรางบนเนินดินขนาด
ใหญ สวนยอดของพีระมิดแหงน้ีมีชั้นหินปูนขัดมันที่ชาวอียิปตโบราณกอสราง
ปดเปนผิวชั้นนอกที่ยังหลงเหลืออยู มีหองโถงกวาง 2 หอง แตภายในถูกบุกรุก 
ทําลายเสียหายไปมาก นอกจากน้ีในบริเวณใกลเคียงกับพีระมิดเคเฟรน ยังมี
มหาสฟงซที่เปนรูปแกะสลักจากหินกอนเดียวที่ใหญที่สุดอีกแหงหน่ึงของโลก
และยังเปนอนุสาวรียแบบแกะสลักลอยตัวที่เกาแกที่สุดในโลกอีกดวย 

3) พีระมิดมิเซรินุส (Mycerinus) หรือพีระมิดเมนคูเร (Menkaure) สราง
โดยฟาโรหเมนคูเรโอรสของฟาโรหเคเฟรน สรางในป 2420 กอน ค.ศ. มี
ขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กวาง 108 
เมตร มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาพีระมิดทั้ง 3 แหงของกีซา ทางทิศใตของ



 

 

พีระมิดเมนคูเร ยังมีการสรางพีระมิดราชินีทั้ง 3 (The Three Queen's 
Pyramids) เพื่อใชเปนที่เก็บพระศพของราชินี 3 องคในสมัยของฟาโรหเมน
คูเร   

 
จากน้ันนําทานชม “มหาสฟงซ (The Great Sphinx of Giza)” ตั้งอยู
ดานหนาของพีระมิดเคเฟรน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหมูพีระมิดแหงกีซาและ
ยังถือเปนสฟงซที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ
เพียงกอนเดียว มีสวนหัวเปนพระพักตรของฟาโรหและลําตัวเปนสิงโต มีหนาที่
เปรียบเสมือนเปนตัวแทนของกษัตริย และมีพลังพิเศษเพื่อปกป�องพระศพและ
ทรัพยสมบตัิที่อยูภายในพีระมิด 



 

 

 
 

** แนะนําโปรแกรมเสริมพิเศษ ไมรวมอยูในราคาทัวร (Optional Tour) 
** 

1. อิสระใหทานขี่อูฐกลางทะเลทราย พรอมชมความงดงามของพีระมิด 
ทั้ง 3 แหงที่ตั้งตระหงานเปนฉากหลัง (1 ทานตออูฐ 1 ตัว ใชเวลา
ประมาณ 20 นาที) (คาใชจายในการขี่อูฐ ทานละ 20 เหรียญดอลลาร
สหรัฐ (USD.)) โปรดทราบประกันอุบัติเหตุที่รวมอยูในโปรแกรมทัวร 
ไมครอบคลุมกิจกรรมพิเศษ ดงัน้ันขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทาน** 
 

2. หรืออิสระใหทานเขาชมดานในพีระมิด ซึ่งเช่ือวาเปนที่ฝงพระศพของ
องคฟาโรห ผูสรางพีระมิดนั้น ภายในจะมีเปนหองโถง ทางเดินที่
สามารถเขาไปชมได (คาใชจายในการเขาชมพีระมิดคูฟู ทานละ 30 
เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) // คาใชจายในการเขาชมพีระมิด
เคเฟรน ทานละ 10 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.) และคาใชจายใน
การเขาชมพีระมิดมิเซรินุส หรือพีระมิดเมนคูเร (Menkaure) ทานละ 
10 เหรียญดอลลารสหรัฐ (USD.)) ทั้งนี้ในแตละวัน การเขาชมปรามิด



 

 

จะจํากัดผูเขาชมไดไมเกินวันละ 300 คนเทานั้น กรณีสนใจเขาชม
กรุณาติดตอหัวหนาทัวรลวงหนา  
**หมายเหตุ : ในการเขาชมพีระมิดเปนที่แคบและอากาศเบาบาง และ
ตองทําการปนบนัไดเพ่ือเขาไปชมดานใน** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฃ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 
นําทานแวะชม ศูนยกลางการทํากระดาษปาปรุส ซึ่งเปนกระดาษชนิดแรกของ
โลกทําจาก ตนกก (Papyrus) ใชบันทึกขอความสรรเสริญเทพเจาและเหตุการณ
สําคัญตางๆ นักประวัติศาสตรเชื่อวา มีการใชกระดาษที่ทําจากปาปรุสมาตั้งแต
ปฐมราชวงศของอียิปต หรือราวๆ 3,000 ปกอนคริสตกาล จากน้ันนําทานแวะชม 
โรงงานผลิตหัวนํ้าหอม ซึ่งกลาวกันวาการทําน้ําหอมน้ีมีสืบทอดมาต้ังแตสมัยพระ
นางคลีโอพัตรา และที่น้ียังเปนศูนยกลางแหลงผลิตหัวน้ําหอมขนาดใหญ ใหกับ
น้ําหอมแบรนดเนมดัง ๆหลายยี่หออีกดวย 

คํ่า  บริการอาหารคํ่าแบบบุฟเฟ�ตบนเรือ พรอมนําทานสัมผัสบรรยากาศสองฟาก
ฝم�งของแมนํ้าไนลยามคํ่าคืน พรอมชมการแสดงระบําหนาทอง (Belly 
Dance) และการแสดงพ้ืนเมือง อันแสนลือชื่อ   
 นําคณะเขาสูที่พัก Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่หา ไคโร – พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต – สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี  – ตลาด
ขานเอลคาลีลี่ – ทาอากาศยานนานาชาติไคโร – ทาอากาศยานนานาชาติ
อาบูดาบี                      (B/L/-)      

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม กรุงไคโร ใหทานไดสัมผัสวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวอิยิปตที่อยูใน
เมืองหลวงแหงน้ีถึง 15 ลานคน ซึ่งถือวาเปนเมืองที่ติดอันดับในความแออัดของ
ชุมชนมากที่สุดอันดับตนๆของโลก นําทานเขาชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
อียิปต (Museum of Cairo) นับเปนพิพิธภัณฑที่เกาแกและมีชื่อเสียงที่สุดทีได
รวบรวมวัตถุโบราณที่ถูกขุดพบจากที่ตางๆ นํามาเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑแหงน้ี 
ชมโลงศพทองคําแทพรอมหนากากทองคําของฟาโรหตุตันคาเมนอันดังกองโลก
และสมบัติสวนตัวอีกมากมายของพระองค อาทิเชน เตียงบรรทม พัด ของเลนตาง 
ๆ รถศึกและเกาอ้ีบรรลังกทองคํา ซึ่งภาพบนพนักเกาอ้ีที่โรแมนติกมากเปนภาพ
ของฟาโรหตุตันคาเมนประทับอยูบนเกาอ้ี และมีพระมเหสีของพระองคกําลังทา
น้ํามันหอมใหทั้งคูใสรองเทาแตะคนละขางอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผอัน
ลึกซึ้ง นอกจากน้ีทานยังจะไดชมสมบัติอันลํ้าคาอ่ืนๆ อีกจํานวนมากเชน แหวน 
สรอยขอมือ สรอยคอ ฝมือประณีต สิ่งของทั้งหมดลวนมีอายุเกาแกกวา 3,000 ป 
**การเข าชม พิ พิ ธภัณ ฑ แห งนี้ ยั งนี้ ไม รวมค าบั ต รเข าชมมั ม ม่ี ของ
พระมหากษัตริยทั้ง 11 พระองค (คาใชจายในการเขาชมทานละ 20 เหรียญ
ดอลลารสหรัฐ (USD.) กรณีสนใจเขาชมกรุณาติดตอหัวหนาทัวร**   



 

 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

นําทานชม สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี (The Mohammad Ali Mosque) 
สรางขึ้นในป ค.ศ. 1830 และแลวเสร็จในป ค.ศ. 1857 เปนสุเหราที่ใหญและสูง
ที่สุดในกรุงไคโร ตัวอาคารสรางจากหินอลาบาสเตอร (Alabaster)  ตรงกลาง
เปนรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญสูง 52 เมตร เสนผาศูนยกลาง 21 เมตร ตกแตง
ดวยโคมไฟระยางดงามตามแบบศิลปะอิสลาม ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกใน
แบบอยางออตโตมัน หรือตุรกีในปจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหราซึ่งเปน
ของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรียปลายแหลมโอบิลิสกของรามเซส ที2่ เพ่ือ
สรางสัมพันธไมตรีระหวางอียิปตและฝร่ังเศส  



 

 

 
จากน้ันนําทานไปชอปปم�งสิ้นคาพื้นเมืองที่ “ตลาดขานเอลคาลีลี่  (Khan Al 
Khalili)” ตลาดขายของพื้นเมืองและสินคาที่ระลึกที่ใหญที่สุดในกรุงไคโร ทาน
สามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไมวาจะเปนขวดน้ําหอมที่ทําดวยมือ 
สินคาตางๆ เครื่องทองรูปพรรณ และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และ
ของท่ีระลึกพื้นเมืองตางๆ 

 



 

 

**อาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกแกการชอปปم�ง** 
ไดเวลาพอสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร 
ประเทศอยิีปต เพือ่ใหทานมีเวลาในการทําเช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซื้อ
สินคาในรานคาปลอดภาษี หรือรานอาหาร 

วันที่หก ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส – ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ              
(-/-/-)      

01.00 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินที ่EY658 

** ใชเวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 
06.35 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส **เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง ** 
08.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Etihad 

Airways เท่ียวบินที ่EY408 
** ใชเวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเคร่ืองบิน ** 

18.25 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและ
ความประทับใจ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
กําหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผูใหญ 

หองละ 
2-3 ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

1 เด็ก 2 ผูใหญ  
เด็กไมมีเตียง 
(เด็กอายุไมเกิน 

12 ป) 

พักเดี่ยว
เพ่ิม 

ราคา 
ไมรวม

ตั๋ว 

04 – 09 เมษายน 2563 
(วันจกัรี) 

05 APR EY407 BKK-
AUH 02.15-05.45 
05 APR EY653 AUH-
CAI 09.55-11.45 
09 APR EY658 CAI-
AUH 01.00-06.35 
09 APR EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

33,999 33,999 33,999 6,500 18,999 

25 – 30 เมษายน 2563 
 

26 APR EY407 BKK-
AUH 02.15-05.45 
26 APR EY653 AUH-
CAI 09.55-11.45 
30 APR EY658 CAI-
AUH 01.00-06.35 
30 APR EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

31,999 31,999 31,999 4,500 17,999 

02 – 07 พฤษภาคม 
2563 

(วันฉัตรมงคล และวนัวิ
สาขบูชา) 

03 MAY EY407 BKK-
AUH 02.15-05.45 
03 MAY EY653 AUH-
CAI 09.55-11.45 
07 MAY EY658 CAI-
AUH 01.00-06.35 
07 MAY EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

33,999 33,999 33,999 6,500 18,999 

09 – 14 พฤษภาคม 
2563 

10 MAY EY407 BKK-
AUH 02.15-05.45 
10 MAY EY653 AUH-
CAI 09.55-11.45 
14 MAY EY658 CAI-
AUH 01.00-06.35 
14 MAY EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

31,999 31,999 31,999 4,500 17,999 



 

 

 

30 พฤษภาคม – 04 
มิถนุายน 2563 

(วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระราชินี) 

31 MAY EY407 BKK-
AUH 02.15-05.45 
31 MAY EY653 AUH-
CAI 09.55-11.45 
04 MAY EY658 CAI-
AUH 01.00-06.35 
04 MAY EY408 AUH-
BKK 08.45-18.25 

33,999 33,999 33,999 6,500 18,999 

 
** อัตรานี้ ยังไมรวมคาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 1,800 บาท** 

 
** อัตรานียั้งไมรวมคาธรรมเนียม และ คาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยว ประเทศอียิปต ทานละ 

ประมาณ 1,500 บาท ** 
 

** อัตราคาบริการ สาํหรับเด็กอายุไมถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 
10,000 บาท ** 

 
** หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ ,รถทัวร ,รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจาหนาที่
ทุกครั้งกอนทําการออกตัว๋เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน 

โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ** 
 

** สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 25 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ 
กรณีที่มีผูเดินทางไมถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการ

เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง 
ตามความตองการ) ** 

 
** ทางบริษัทขอความกรุณาใหทานศึกษารายละเอียด ทั้งหมดกอนทําการจอง โดย

ละเอียดทุกขอ ** 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม
สามารถเล่ือน เปลี่ยนวันเดินทาง หรอื อัพเกรดได 
 คาภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน โดยสายการบิน Etihad 
Airways อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบินได ทานละ 2 ชิ้น โดยมีน้ําหนัก
รวมกันไมเกิน 30 ก.ก. (แตละชิ้น ควรหนักไมเกิน 23 ก.ก. เชน 23 ก.ก. 1 ชิ้น 7 ก.ก. 1 ชิ้น 
รวม 30 ก.ก.) 
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไมรวมทิปคนขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหองละ 2 ทาน หรือ 3 ทาน ตอหอง 
กรณีที่โรงแรมมีหองพัก 3 ทาน Triple วาง) กรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยน
โรงแรมที่พักไปเปนเมืองใกลเคียงแทนโดยอางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงไวในโปรแกรมชัดเจน  
 คาอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
 คาจางมัคคุเทศกคอยบริการ และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) กรณีตองการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุมครองสุขภาพกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษ 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
นอกเหนือรายการ และ คาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุไวในรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา
คาบริการจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการทุกครั้ง) 
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนาม
บริษัท 



 

 

 คาทิปหัวหนาทัวร พนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น รวมทั้ง 3 ทาน ตลอดการเดินทาง
ตามธรรมเนียม 1,800 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกวา 2 ป ยกเวนเด็กอายุไมถึง 
2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสม
และความพึงพอใจของทาน 
 คาธรรมเนียมและคาบริการย่ืนวีซาทองเที่ยวแบบหมูคณะ (On Arrival) ประเทศ
อียิปต ทานละ ประมาณ 1,500 บาท (ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดจะตองย่ืนพรอมกันทั้งกรุป โดย
ใชเวลาย่ืนประมาณ 20-30 วันทําการ กรณีไมสะดวกย่ืนแบบวีซา On Arrival ลูกคา
จะตองทําการย่ืนตรงกับสถานทูตเอง ซึ่งจะมีคาใชจายอยูที่ประมาณ 2,500 บาท ไมรวม
คาบริการย่ืนวีซา) 
 
เงื่อนไขการจอง และ การชําระคาบริการ 
1. นักทองเท่ียวหรือเอเยนต กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนการเดินทาง 

พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 15,000 บาท (กรุณาชําระเงินมัดจําพรอมคาวีซา 
1,500 บาท )  ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตัวอยางเชน ทานทําจองวันที่ 1 กรุณา
ชําระเงินมัดจํา สวนน้ีภายในวันที่ 3 กอนเวลา 14.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิก
อัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินมัดจําตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความ
ประสงคจะเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองเช็คที่วางและทําจองเขามาใหมอีกครั้ง 
กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใหสิทธิ์ลูกคาราย
ถัดไป เปนไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ที่ทํารายการจองเขามาตามลําดับ เน่ืองจากทุก
พีเรียดทางบริษัทมีที่น่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

2. นักทองเที่ยวหรือเอเยนต กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% กอนวัน
เดินทางอยางนอย 21 วัน กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตไมชําระเงิน หรือ ชําระเงินไมครบ
ภายในกําหนด ไมวาสวนใดสวนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไม
วากรณีใดๆก็ตาม กอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน ใหถือวานักทองเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทวัรน้ันๆทันที 

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 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่ นักทองเที่ ยวหรือเอเยนตตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ 

เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเยนต (ผูมีรายชื่อในเอกสารการจอง) จะตอง
แฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาที่บริษัทอยางใดอยางหน่ึง เพื่อลงนามในเอกสารแจงยืนยัน
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเปนลายลักษณอักษรเทาน้ัน ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจอง
ผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

2. กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเยนตตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเที่ยวหรือเอเยนต (ผูมี
รายชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ อีเมลล หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึง 
เพื่อลงนามดําเนินการขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณี
ดําเนินการแทนผูเดินทาง) พรอมหลักฐาน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการชําระเงิน
คาบริการตางๆท้ังหมด พาสปอรตหนาแรกของผูเดินทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบ
อํานาจ และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินคาบริการดังน้ี 

2.1 แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไป กอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด ** กรณีวันเดิน
ทางตรงกับชวงวันหยุดนักขัตฤกษ ไมวาวันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางไมนอยกวา 55 วนั ** 

2.2 แจงยกเลิก 31-35 วัน กอนการเดินทาง เก็บคาใชจายทานละ 50% ของคาบริการ 
** กรณีที่มีคาใชจายตามจริงมากกวากําหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาใชจายเพ่ิม ที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจงยกเลิกนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไมคนืคาใชจายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเน่ืองจากการ
จัดเตรียม การจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่น่ังต๋ัวเครื่องบิน การจองที่
พัก เปนตน ** 

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

4. สําหรับอัตราคาบริการน้ี จําเปนตองมีผูเดินทางจํานวน 20 ทาน ขึ้นไป ในแตละคณะ กรณี
ที่มีผูเดินทางไมถงึตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เล่ือน หรือ 
เปลี่ยนแปลง อัตราคาบริการ (ปรับราคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหคณะไดออกเดินทาง ตามความ



 

 

ตองการ) โดยทางบริษทัจะแจงใหกับนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทราบลวงหนาอยางนอย 10 
วัน กอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และ อยางนอย 21 วัน กอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซา แตหากทางนักทองเที่ยวหรือเอเยนตทุกทานยินดีที่จะชําระคาบรกิาร
เพ่ิมจากการที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวาท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได 
ทางบริษัทยินดีที่จะใหบริการและดําเนินการตอไป 

5. ในกรณีที่ลูกคาดําเนินการยื่นวีซาเรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรที่ลูกคา
ชําระมาแลวไมวาสวนใดสวนหน่ึง ยกเวนในกรณีที่วีซาไมผานการอนุมัติจากทางสถานทูต 
กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด 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

เดี่ยว (Single) , หองพักคูแบบ 2 ทาน (Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน / 3 
เตียง (Triple Room) หองพักแตละประเภท อาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และ
บางโรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาตองการเขาพัก 3 ทาน อาจจะตองเปน 1 
เตียงใหญ กับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพัก เปน หองคู 1 หอง 
(Twin/Double) และ หองเด่ียว 1 หอง (Single) ไมวากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บคาบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักทองเที่ยวหรือเอเยนต 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศ เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปนอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หองที่เปนหอง
เด่ียวอาจเปนหองท่ีมขีนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละ
โรงแรมน้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 



 

 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ การย่ืนคํารองขอวีซา ที่ทานควรทราบ  
1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซาแบบหมูคณะประเภท On Arrival เทาน้ัน กรณีที่

ทานไมสามารถยื่นวีซาพรอมกับคณะได หากจําเปนจะตองยื่นกอน หรือหลังคณะ ทาน
จะตองยื่นเปนวีซาเดี่ยว และยื่นตรงกับสถานทูตเทาน้ัน และหากเกิดคาใชจายไมวากรณีใดๆ
ก็ตาม ทานจําเปนจะตองชําระคาใชจายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เชน คาบัตรโดยสารโดย
เครื่องบิน (ต๋ัว) จะตองออกกอนแตวีซายังไมออก เน่ืองจากทานยื่นหลังคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซาประเภท On Arrival (ไมเก็บเลมพาสปอรต) โดยปกตทิั่วไปคือ 
20-30 วันทําการ (เปนอยางนอยไมรวมวันเสาร - อาทิตย) ทั้งน้ีขึ้นอยูกับจํานวนผูสมัคร
ในชวงน้ัน ๆ ซึ่งหากอยูในชวงฤดูกาลทองเที่ยว ที่มีผูสมัครเปนจํานวนมาก อาจตองใช
ระยะเวลามากกวาปกต ิ

3. กรณีทานไมสามารถย่ืนวีซาพรอมคณะไดตามที่กําหนดการหลังจากที่คณะคอนเฟรมอ
อกเดินทาง จําเปนตองเสียคาสวนตาง กรณีย่ืนวีซาเดี่ยว โดยยื่นตรงกับสถานทูต ทาน
ละประมาณ 2,500-3,000 บาท ไมรวมคาบริการย่ืนวีซา (ไมมีย่ืนวีซาประเภทดวน) 

 
การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอย่ืนวีซาทองเทีย่วประเทศอียิปต แบบหมูคณะ (On Arrival) 

สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางไทย 
1. สําเนาหนาหนังสือเดินทาง (หนาแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล(สี)เปนรูปภาพ หรือ 

ไฟล PDF. จากตนฉบับ (หามถายจากโทรศัพทมือถือ) และพาสปอรตตองมีอายุการใชงาน
คงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันเดินทางกลับ  และมีหนาวางไมตํ่ากวา 2 หนา (ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับหนาพาสปอรตราชการ) 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวีซาที่ไดกลาวมานี้ เปนเพียงขอมูลเบื้องตนที่ทางบริษัทฯ 
ไดจัดทําขึ้นจากประสบการณและระเบียบของสถานทูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได 

ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย โดยอยูที่ดุลยพินิจของประเทศ
ปลายทางเปนผูดําเนินการ ** 

** หมายเหตุ : ทางดานตรวจคนเขาเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
จากที่ไดแจงไว ขึน้อยูกับการพิจารณาของเจาหนาที่ และเอกสาร ของแตละทาน (เปนการ
พิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบรษัิทไมมีสวน

เก่ียวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวก



 

 

ใหแกผูเดินทางเทานัน้ อัตราคาธรรมเนียมวีซาทางสถานทูตเปนผูเรียกเก็บ หากทานโดน
ปฏิเสธการขออนุมัติวีซา ทางสถานทูตไมคนือัตราคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซา และมีสิทธิ์

ไมแจงสาเหตุการปฏิเสธวีซา ** 
 

ขอมูลสําคัญเก่ียวกับ สายการบนิ ที่ทานควรทราบ 
1. เกี่ยวกับที่น่ังบนเครื่องบิน เน่ืองจากบัตรโดยสาร เปนแบบหมูคณะ (ราคาพิเศษ) สายการบิน

จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ังบนเครื่องบินทุกกรณี แตทางบริษัทจะพยายามใหมากที่สุด 
ใหลูกคาผูเดินทางที่มาดวยกัน ไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุดเทาท่ีจะสามารถทําได 

2. กรณีที่ทานเปนอิสลาม หรือ แพอาหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชัดเจนในขั้นตอนการ
จอง กรณีที่แจงลวงหนากอนเดินทางกะทันหัน อาจมีคาใชจายเพิ่มเพื่อชําระกับเมนูใหมที่
ตองการ เพราะเมนูเกาของคณะ ไมสามารถยกเลิกได 

 
เงื่อนไข และ ขอควรทราบอืน่ๆ ทั่วไป ที่ทานควรทราบ 
1. ทัวรนีส้ําหรับผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเทาน้ัน 
2. ทัวรน้ีขอสงวนสิทธิ์สําหรับผูเดินทางที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หนาปกสีน้ําตาล / เลือด

หมู) เทาน้ัน กรณีที่ทานถือหนังสือเดินทางราชการ  (หนาปกสีน้ําเงินเขม) หนังสือเดินทาง
ทูต (หนาปกสีแดงสด) และตองการเดินทางไปพรอมคณะทัวรอันมีวัตถุประสงคเพื่อการ
ทองเที่ยว โดยไมมีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเชื่อมโยงเกี่ยวกับการขออนุญาตการใช
หนังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไมผานการอนุมัติของเคาทเตอร เช็คอิน ดานตรวจคนเขา
เมือง ทั้งฝم�งประเทศไทยขาออก และ ตางประเทศขาเขาไมวากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในสวนน้ี และ ทัวรน้ีเปนทัวรแบบ
เหมาจาย หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามที่ระบุไวในรายการไมวาบางสวน
หรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมือง หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทานไมวากรณีใดๆก็ตาม 

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



 

 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่วีซา และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเยนตไมไดสงหนาหนังสือเดิน และ หนาวีซามาใหกับ
ทางบริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสวนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง 
ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวที่ไมไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความ
ลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอ
ราคา ดังน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีน้ํามัน คาภาษี
สนามบิน คาประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ทีท่ําใหตนทุนสูงขึน้ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทน
บริษัท  เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

9. นักทองเท่ียวตองมีความพรอมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหวาง
รอการเดินทาง อันไมใชเหตุที่เกี่ยวของกับทางบริษัท อาทิเชน วีซาไมผาน เกิดอุบัติภัยที่ไม
สามารถควบคุมได นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนคาทัวร
เฉพาะสวนที่บริษัทยังไมไดชําระแกทางคูคาของทางบริษัท หรือจะตองชําระตามขอตกลงแก
คูคาตามหลักปฏิบัติเทาน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ที่จะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 
100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใส
ซึ่งมีซิปล็อคปดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวา
ที่กําหนดจะตองใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 

11. สิ่งของที่มีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตอง
ใสกระเป�าใบใหญและฝากเจาหนาที่โหลดใตทองเครื่องบินเทาน้ัน 



 

 

12. คณะทัวรน้ี เปนการชําระคาใชจายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษัทที่ไดรับการรับรอง
อยางถูกตอง ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งบางสวนของโปรแกรมอาจจําเปนตองทองเที่ยวอัน
เปนไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีที่ทานไมตองการใชบริการสวนใดสวน
หน่ึง ไมวากรณีใดก็ตาม จะไมสามารถคืนคาใชจายใหได และ อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
ตามมาเปนบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด
กับผูเดินทาง กรณีที่เกิดเหตุการณน้ีขึ้น ไมวากรณีใดก็ตาม 

 


