
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี  
  (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)                  (-/-/-)                                                                   
23.00 น. ขอเชิญทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 

ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Etihad Airways (EY) โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษทัฯ คอย



 
ให้การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนา้ทวัร์ให้ค าแนะน าเพ่ือเตรียมความ
พร้อมก่อนออกเดินทาง 

 
 
 
 
 
02.15 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการ

บิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY407 
** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง 20 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

 
วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี – ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร (อียิปต์) – เมืองกีซา – มหาพีระมิด –  
  มหาสฟิงซ์                                    (-/L/D)      
05.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ** เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง ** 
09.55 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน Etihad Airways 

เที่ยวบินที่ EY653 
** ใช้เวลาบินประมาณ 3 ช่ัวโมง 50 นาที บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

11.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง)  

 กรุงไคโร (Cairo) หรือช่ือเรียกในภาษาอาหรับคือ “กอฮิเราะฮ์” หมายความว่า ชยัชนะ โดยระหว่างการก่อน
สร้างเมืองไดม้ีการมองเห็นดาวองัคาร ซ่ึงดาวองัคารเปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของการท าลายลา้ง หรืออีกนยั
หน่ึงคือไคโรเป็นเมืองที่รบชนะทุกกองทัพที่มาโจมตีตั้งแต่กองทัพมองโกล, กองทัพครูเสด หรือแม้แต่
กองทพัของออตโตมนั ว่ากนัว่าไคโรเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมและโบราณคดีอนัลี้ลบัและน่าพิศวง ทั้งยงัมี
แม่น ้ าไนล์ที่ยาวที่สุดในโลกไหลผ่าน ซ่ึงในปัจจุบนัไคโรไดก้ลายเป็นเมืองหลวงของอียิปต์ เป็นศูนยก์ลาง
ของศาสนาอิสลาม ทั้งยงัมีความส าคญัดา้นการเมืองและวฒันธรรมในดินแดนตะวนัออกกลาง ปัจจุบนัมี
ประชากรกว่า 20 ลา้นคน  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกีซา ชม “มหาพีระมิด” ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นที่ตั้งของมหาพีระมิด 3 องค์ ซ่ึงองค์
ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่ฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นส่ิงก่อสร้างที่ย่ิงใหญ่และ
เก่าแก่ที่สุดของโลก ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นมีน ้าหนกักว่า 2 
ตัน น ามาวางชิดติดกันเป็นรูปทรงกรวยแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน พีระมิดแห่งน้ี
ประกอบไปดว้ย 
1) พีระมิดคีออพส์ (Cheops) หรือ พีระมิดคูฟู (Khufu) นิยมเรียกกนัในอีกช่ือหน่ึงว่า มหาพีระมิดแห่งกีซา 

(The Great Pyramid of Giza) เป็นพีระมิดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุด สร้างในสมัยของฟาโรห์คูฟู  
แห่งราชวงศ ์ที่ 4 มีขนาดพ้ืนที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สร้างดว้ยหินแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง น ้าหนกักว่ากว่า 
60 ตนั ภายในมีห้องโถงหลายห้อง อาทิเช่น ห้องโถงใหญ่ ห้องโถงพระราชา และห้องโถงพระราชินี 
เป็นตน้ สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่เก็บรักษาศพ เพื่อรอการกลบัมาคืนชีพตามความเช่ือของชาวอียิปต์ในยคุ
นั้น 

2) พีระมิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาเฟรซ่ึงเป็นพระโอรสของฟาโรห์คูฟู เป็นพีระมิดหน่ึงใน
สามพีระมิดแห่งกีซา ซ่ึงตั้งอยต่รงกลางถดัจากพีระมิดคูฟู สร้างในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร สร้าง
บนเนินดินขนาดใหญ่ ส่วนยอดของพีระมิดแห่งน้ีมีชั้นหินปูนขดัมนัที่ชาวอียิปตโ์บราณก่อสร้างปิดเป็น
ผิวชั้นนอกที่ยงัหลงเหลืออยู ่มีห้องโถงกวา้ง 2 ห้อง แต่ภายในถูกบุกรุก ท าลายเสียหายไปมาก นอกจากน้ี



 
ในบริเวณใกลเ้คียงกบัพีระมิดเคเฟรน ยงัมีมหาสฟิงซ์ที่เป็นรูปแกะสลกัจากหินกอ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดอีก
แห่งหน่ึงของโลกและยงัเป็นอนุสาวรียแ์บบแกะสลกัลอยตวัที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกดว้ย 

3) พีระมิดมิเซรินุส (Mycerinus) หรือพีระมิดเมนคูเร (Menkaure) สร้างโดยฟาโรห์เมนคูเรโอรสของ
ฟาโรห์เคเฟรน สร้างในปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบนัสูงเพียง 62.18 เมตร 
กวา้ง 108 เมตร มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาพีระมิดทั้ง 3 แห่งของกีซา ทางทิศใตข้องพีระมิดเมนคูเร ยงัมี
การสร้างพีระมิดราชินีทั้ง 3 (The Three Queen's Pyramids) เพื่อใชเ้ป็นที่เก็บพระศพของราชินี 3 องคใ์น
สมยัของฟาโรห์เมนคูเร   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
จากนั้นน าท่านชม “มหาสฟิงซ์ (The Great Sphinx of Giza)” ต้ังอยู่ด้านหน้าของพีระมิดเคเฟรน ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งของหมู่พีระมิดแห่งกีซาและยังถือเป็นสฟิงซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แกะสลกัจากเนิน
หินธรรมชาติเพียงก้อนเดียว มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และล าตัวเป็นสิงโต มีหน้าที่
เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของกษตัริย์ และมีพลงัพิเศษเพื่อปกป้องพระศพและทรัพยส์มบตัิที่อยู่ภายใน
พีระมิด 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
** แนะน าโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (Optional Tour) ** 
1. อิสระให้ท่านขี่อูฐกลางทะเลทราย พร้อมชมความงดงามของพีระมิด ทั้ง 3 แห่งที่ต้ังตระหง่านเป็น

ฉากหลัง (1 ท่านต่ออูฐ 1 ตัว ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) (ค่าใช้จ่ายในการขี่อูฐ ท่านละ 20 เหรียญดอล
ล่าร์สหรัฐ (USD.)) โปรดทราบประกันอุบัติเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์ ไม่ครอบคลุมกิจกรรม
พิเศษ ดังนั้นขึน้อยู่กับดุลยพินิจของท่าน** 
 

2. หรืออิสระให้ท่านเข้าชมด้านในพีระมิด ซ่ึงเช่ือว่าเป็นที่ฝังพระศพขององค์ฟาโรห์ ผู้สร้างพีระมิด
นั้น ภายในจะมีเป็นห้องโถง ทางเดินที่สามารถเข้าไปชมได้ (ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพีระมิดคูฟู ท่าน
ละ 30 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) // ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพีระมิดเคเฟรน ท่านละ 10 เหรียญ
ดอลล่าร์สหรัฐ (USD.)  และค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพีระมิดมิ เซรินุส หรือพีระมิดเมนคูเร 
(Menkaure) ท่านละ 10 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.)) ทั้งนี้ในแต่ละวัน การเข้าชมปิรามิดจะจ ากัด
ผู้เข้าชมได้ไม่เกินวันละ 300 คนเท่านั้น กรณีสนใจเข้าชมกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ล่วงหน้า  
**หมายเหตุ : ในการเข้าชมพีระมิดเป็นที่แคบและอากาศเบาบาง และต้องท าการปีนบันไดเพื่อเข้า
ไปชมด้านใน** 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

 น าคณะเข้าสู่ทีพ่ัก Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม ไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ –  
  ป้อมปราการซิทาเดล  – ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย – ไคโร          (B/L/D)      
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) เมืองส าคญั
ในสมยัโรมนัปกครองอียิปต์ ที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศรองจากกรุงไคโร ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของ
อียิปตริ์มฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน (Mediterranean Sea) ใกลก้บัปากแม่น ้าไนล ์เดิมทีเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ 
ที่มีช่ือว่า  
ราคอนดาห์ เมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาล พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเดินทางมาพบ จึงโปรดให้มีการ
ปรับปรุงขยายเมืองเพ่ือสร้างเป็นเมืองหลวงและตั้งช่ือให้คลอ้งจองกบัช่ือของพระองค ์นอกจากน้ีเมืองอเล็ก
ซานเดรีย ยงัเป็นสถานที่ส าคญัในต านานรักอนัย่ิงใหญ่ของ พระนางคลี โอพตัรา และจอมทพัผูก้ลา้แห่ง
โรมนั มาร์ค แอนโทนี ปัจจุบนัเมืองอเล็กซานเดรียเป็นเมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของโลก 
น าท่านเขา้ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยแ์ห่งโลกยคุกลาง 
เป็นสุสานของชาวโรมนัในอดีต มีทั้งหมดสามชั้น ชั้นที่ 1 ใชส้ าหรับการล าเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 ใชเ้ป็นที่
ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใชเ้ป็นสถานที่รวมญาติและเพื่อร าลึกถึงผูต้าย โดยมีการเลี้ยงสังสรรคก์นัทั้งวนั ซ่ึงเล่ากนั
ว่าตอนที่นกัโบราณคดีคน้พบที่น่ีเป็นคร้ังแรก บนโต๊ะยงัมีขวดไวน์และจานวางอยู ่ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)  
บ่าย น าท่านถ่ายรูปด้านนอก เสาปอมเปย์ (Pompey’s Pillar) ส่ิงส าคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ที่

แสดงถึงการฉลองชยัชนะของชาวโรมนั เป็นเสาหินแกรนิตสีแดงสูง 27 เมตร หัวเสาประดบัดว้ยลวดลายคอ
รินเทรียน ซ่ึงถือว่าเป็นเสาหินที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างขึ้นมา เช่ือกันว่าเสาแห่งน้ีไดช่ื้อมาจาก ปอมเปย์ 
(Pompey) ซ่ึงเป็นเพื่อนสนิทของจูเลียส ซีซ่า (Julius Caesar) ผูน้ าที่ย่ิงใหญ่แห่งโรมัน ภายหลังทั้งสองได้
กลายเป็นศตัรูกนั และปอมเปยก์็ไดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรีย ก่อนถูกชาวอิยิปต์ฆ่าตาย จูเลียสซีซาร์
จึงไดท้ าพิธีเผาศีรษะของปอมเปยท์ี่เสาแห่งน้ี ปัจจุบนัน้ีเหลือเพียงเสาแบบกรีกตั้งอยู่อย่างโดดเด่นกบัสฟิงซ์
อีกสองตวั (ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมท่านละ 10 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) กรณีสนใจเข้าชมกรุณาติดต่อ
หัวหน้าทัวร์**)   
น าท่านถ่ายรูปกบั ป้อมปราการซิทาเดล (Citadel) ป้อมปราการโบราณที่ยงัมีความสวยงาม ตั้งอยู่ริมชายฝ่ัง
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ป้อมแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นในคริสศตรรษที่ 15 ในอดีตใชเ้ป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟารอส 
ซ่ึงถือว่าเป็นหน่ึงในส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐาน และได้มีรับการ
ทะนุบ ารุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย ์(Sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay) ปัจจุบนัป้อมปราการแห่งน้ี
ไดก้ลายเป็นหน่ึงในพิพิธภณัฑท์างทะเลที่มีนกัท่องเที่ยวเขา้ชมเป็นจ านวนมาก  
น าท่านถ่ายรูปกบั ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) สถานที่รวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกบั
ประวตัิศาสตร์ของอียิปต์ ที่มีนักโบราณคดีจากทัว่โลกมาคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต ห้องสมุดน้ี
เคยถูกเผาในคริสต์ศตวรรษที่ส่ี โดยใช้เวลาการสร้างใหม่ 12 ปี ดว้ยเงินทุน 220 ลา้นเหรียญสหรัฐ ภายในมี



 
สถาปัตยกรรมอนัทนัสมยั และมีระบบป้องกนัอคัคีภยัเป็นอยา่งดี โดยรัฐบาลอียิปตห์วงัจะให้ห้องสมุดน้ีเป็น
ศูนยก์ลางการเรียน การวิจยัอารยธรรมของอียิปต ์กรีซ และประเทศต่างๆ ในเมดิเตอร์เรเนียนตะวนัออก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงไคโร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 
 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ส่ี ไคโร – เมืองเมมฟิส – พิพิธภัณฑ์รามเสสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส – เมืองโบราณซัคคาร่า – พีระมิดขั้นบันได 
– ศูนย์กลางการท ากระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหัวน ้าหอม                       (B/L/D)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยคุอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี 
เป็นเมืองที่ไดรั้บการบนัทึกในประวตัิศาสตร์ว่ามีความส าคญัในการรวมอียิปต์บนและอียิปตล์่างให้เป็นหน่ึง
เดียวกนัโดยกษตัริยเ์มนา ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศท์ี่ 1 น าท่านชม พิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส 
สถานที่เก็บรูปแกะสลกัขนาดใหญ่ของฟาโรห์รามเซสที่ 2 ที่มีฝีมือการแกะสลกัเป็นเย่ียมและงดงามมาก 
ระหว่างทางท่านยงัจะไดเ้ห็นตน้อินทผาลมัขึ้นสวยงามเป็นทิวแถวสวยงามอีกดว้ย  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้นน าท่านสู่ เมืองโบราณซัคคาร่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชม พีระมิดขั้นบันได อนั
เป็นพีระมิดแห่งแรกของอียิปต ์ใชเ้ป็นสถานที่ฝังพระศพของกษตัริยซ์อเซอร์ และเป็นตน้แบบของพีระมิดใน
ยคุต่อๆมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง) 

น าท่านแวะชม ศูนย์กลางการท ากระดาษปาปีรุส ซ่ึงเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท าจาก ต้นกก (Papyrus) 
ใชบ้นัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ นกัประวตัิศาสตร์เช่ือว่า มีการใชก้ระดาษที่ท า
จากปาปิรุสมาตั้งแต่ปฐมราชวงศ์ของอียิปต์ หรือราวๆ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล จากนั้นน าท่านแวะชม 
โรงงานผลิตหัวน ้าหอม ซ่ึงกล่าวกนัว่าการท าน ้าหอมน้ีมีสืบทอดมาตั้งแต่สมยัพระนางคลีโอพตัรา และที่น้ียงั
เป็นศูนยก์ลางแหล่งผลิตหัวน ้าหอมขนาดใหญ่ ให้กบัน ้าหอมแบรนดเ์นมดงั ๆหลายย่ีห้ออีกดว้ย 

ค ่า  บริการอาหารค ่าแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ พร้อมน าท่านสัมผัสบรรยากาศสองฟากฝั่งของแม่น ้าไนล์ยามค ่าคืน 
พร้อมชมการแสดงระบ าหน้าท้อง (Belly Dance) และการแสดงพื้นเมือง อันแสนลือช่ือ   
 น าคณะเข้าสู่ที่พัก Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลีลี่ – ท่าอากาศยาน
นานาชาติไคโร - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี                       (B/L/-)      

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม กรุงไคโร ให้ท่านไดสั้มผสัวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวอิยิปตท์ี่อยูใ่นเมืองหลวงแห่งน้ีถึง 15 ลา้น
คน ซ่ึงถือว่าเป็นเมืองที่ติดอันดับในความแออัดของชุมชนมากที่สุดอันดับต้นๆของโลก น าท่านเข้าชม 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ (Museum of Cairo) นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่และมีช่ือเสียงที่สุดทีได้
รวบรวมวตัถุโบราณที่ถูกขุดพบจากที่ต่างๆ น ามาเก็บรักษาไวท้ี่พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี ชมโลงศพทองค าแทพ้ร้อม
หน้ากากทองค าของฟาโรห์ตุตนัคาเมนอนัดงักอ้งโลกและสมบตัิส่วนตวัอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น 
เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อี้บรรลงัก์ทองค า ซ่ึงภาพบนพนักเกา้อี้ที่โรแมนติกมากเป็น
ภาพของฟาโรห์ตุตนัคาเมนประทบัอยู่บนเกา้อี้  และมีพระมเหสีของพระองคก์ าลงัทาน ้ ามนัหอมให้ทั้งคู่ใส่
รองเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดงถึงความรักความเผ่ือแผ่อนัลึกซ้ึง นอกจากน้ีท่านยงัจะไดช้มสมบติัอนัล ้าค่า
อื่นๆ อีกจ านวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต ส่ิงของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 
3,000 ปี **การเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังนี้ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ 
(ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมท่านละ 20 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ (USD.) กรณีสนใจเข้าชมกรุณาติดต่อหัวหน้า
ทัวร์**   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) 
น าท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (The Mohammad Ali Mosque) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1830 และแล้ว
เสร็จในปี ค.ศ. 1857 เป็นสุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร ตัวอาคารสร้างจากหินอลาบาสเตอร์ 
(Alabaster)  ตรงกลางเป็นรูปส่ีเหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนยก์ลาง 21 เมตร ตกแต่งดว้ย
โคมไฟระยา้งดงามตามแบบศิลปะอิสลาม ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบอยา่งออตโตมนั หรือตุรกี
ในปัจจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซ่ึงเป็นของขวญัในการแลกเปลี่ยนกบัอนุสาวรียป์ลายแหลมโอ
บิลิสก์ของรามเซส ที่2 เพ่ือสร้างสัมพนัธไมตรีระหว่างอียิปตแ์ละฝร่ังเศส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จากนั้นน าท่านไปชอ้ปป้ิงส้ินคา้พ้ืนเมืองที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี่ (Khan Al Khalili)” ตลาดขายของพ้ืนเมือง
และสินคา้ที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซ้ือของพ้ืนเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
ขวดน ้าหอมที่ท าดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เคร่ืองทองรูปพรรณ และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของ
ที่ระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

**อาหารค ่า อิสระตามอธัยาศัย เพ่ือความสะดวกแก่การช้อปป้ิง** 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เพื่อให้ท่านมี
เวลาในการท าเช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในร้านคา้ปลอดภาษี หรือร้านอาหาร 

วันที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                         (-/-/-)      

01.00 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสาย
การบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY658 

** ใช้เวลาบินประมาณ 4 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
06.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  **เพื่อเปลี่ยน

เคร่ือง ** 
08.45 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY408 

** ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช่ัวโมง บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 
18.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 



 
อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง รายละเอียดเทีย่วบิน ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 2-
3 ท่าน 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่ เด็กมี

เตียง 
(เด็กอายุไม่เกนิ 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผู้ใหญ่  

เด็กไม่มีเตียง 
(เด็กอายุไม่เกนิ 

12 ปี) 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ราคา 
ไม่รวม 
ต๋ัว 

2562 

09 – 14 พฤศจิกายน 2562 

10 NOV EY407 BKK-
AUH 01.55-05.45 

10 NOV EY653 AUH-CAI 
09.35-11.45 

14 NOV EY658 CAI-AUH 
00.50-06.15 

14 NOV EY408 AUH-
BKK 08.55-18.05 

29,999 29,999 29,999 4,500 15,999 

15 – 20 พฤศจิกายน 2562 

16 NOV EY407 BKK-
AUH 01.55-05.45 

16 NOV EY653 AUH-CAI 
09.35-11.45 

20 NOV EY658 CAI-AUH 
00.50-06.16 

20 NOV EY408 AUH-
BKK 08.55-18.05 

29,999 29,999 29,999 4,500 15,999 

22 – 27 พฤศจิกายน 2562 

23 NOV EY407 BKK-
AUH 01.55-05.45 

23 NOV EY653 AUH-CAI 
09.35-11.45 

27 NOV EY658 CAI-AUH 
00.50-06.15 

27 NOV EY408 AUH-
BKK 08.55-18.05 

29,999 29,999 29,999 4,500 15,999 



 

03 – 08 ธันวาคม 2562 
(วันพ่อแห่งชาติ) 

04 DEC EY407 BKK-
AUH 01.55-05.45 
04 DEC EY653 AUH-
CAI 09.35-11.45 
08 DEC EY658 CAI-
AUH 00.50-06.15 
08 DEC EY408 AUH-
BKK 08.55-18.05 

33,999 33,999 33,999 5,500 19,999 

2563 

28 มกราคม – 02 
กุมภาพันธ์ 2563 

29 JAN EY407 BKK-
AUH 01.55-05.45 
29 JAN EY653 AUH-CAI 
09.35-11.45 
02 FEB EY658 CAI-AUH 
00.50-06.15 
02 FEB EY408 AUH-
BKK 08.55-18.05 

29,999 29,999 29,999 4,500 15,999 

05 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 
(วันมาฆบูชา) 

06 FEB EY407 BKK-
AUH 01.55-05.45 
06 FEB EY653 AUH-CAI 
09.35-11.45 
10 FEB EY658 CAI-AUH 
00.50-06.15 
10 FEB EY408 AUH-
BKK 08.55-18.05 

33,999 33,999 33,999 5,500 19,999 

15 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 

16 FEB EY407 BKK-
AUH 01.55-05.45 
16 FEB EY653 AUH-CAI 
09.35-11.45 
20 FEB EY658 CAI-AUH 
00.50-06.15 

30,999 30,999 30,999 4,500 16,999 



 
20 FEB EY408 AUH-
BKK 08.55-18.05 

25 กุมภาพันธ์ – 01 
มีนาคม 2563 

26 FEB EY407 BKK-
AUH 00.15-05.45 
26 FEB EY653 AUH-CAI 
09.35-11.45 
01 MAR EY658 CAI-
AUH 00.50-06.15 
01 MAR EY408 AUH-
BKK 08.55-18.05 

30,999 30,999 30,999 4,500 16,999 

03 – 08 มีนาคม 2563 

04 MAR EY407 BKK-
AUH 01.55-05.45 
04 MAR EY653 AUH-
CAI 09.35-11.45 
08 MAR EY658 CAI-
AUH 00.50-06.15 
08 MAR EY408 AUH-
BKK 08.55-18.05 

30,999 30,999 30,999 4,500 16,999 

10 – 15 มีนาคม 2563 

11 MAR EY407 BKK-
AUH 01.55-05.45 
11 MAR EY653 AUH-
CAI 09.35-11.45 
15 MAR EY658 CAI-
AUH 00.50-06.15 
15 MAR EY408 AUH-
BKK 08.55-18.05 

30,999 30,999 30,999 4,500 16,999 

17 – 22 มีนาคม 2563 

18 MAR EY407 BKK-
AUH 01.55-05.45 
18 MAR EY653 AUH-
CAI 09.35-11.45 
22 MAR EY658 CAI-
AUH 00.50-06.15 

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



 
22 MAR EY408 AUH-
BKK 08.55-18.05 

 
** อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ** 

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนยีม และ ค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอียปิต์ ท่านละ ประมาณ 1,500 บาท ** 
** อัตราค่าบริการ ส าหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

** หากท่านที่ต้องออกต๋ัวภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุคร้ังก่อนท าการออกต๋ัวเน่ืองจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

** ส าหรับอัตราค่าบริการนี้ จ าเป็นต้องมีผู้เดินทางจ านวน 25 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจ านวนที่
ก าหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึน้ เพื่อให้คณะ

ได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) ** 
** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนท าการจอง โดยละเอียดทกุข้อ ** 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าบตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวนัเดินทาง 
หรือ อพัเกรดได ้
 ค่าภาษีน ้ามนั ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Etihad Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 2 ช้ิน โดยมีน ้าหนกัรวมกนัไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละช้ิน ควรหนกัไม่เกิน 23 ก.ก. เช่น 23 
ก.ก. 1 ช้ิน 7 ก.ก. 1 ช้ิน รวม 30 ก.ก.) 
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยงัไม่รวมทิปคนขบัรถ) 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบัมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พกัห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพกั  3 
ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ท าให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าจา้งมคัคุเทศก์คอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนัเพ่ิม
เพื่อคุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่เป็นกรณีพิเศษ 
 



 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซกัรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
(กรุณาสอบถามอตัราค่าบริการจากหัวหนา้ทวัร์ก่อนการใชบ้ริการทุกคร้ัง) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั 
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ พนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทางตามธรรมเนียม 1,800 บาท (THB) 
รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ( Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (On Arrival) ประเทศอียิปต์ ท่านละ ประมาณ 1,500 บาท 
(ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดจะต้องย่ืนพร้อมกันทั้งกรุ๊ป โดยใช้เวลาย่ืนประมาณ 20-30 วันท าการ กรณีไม่สะดวกย่ืนแบบวีซ่า On 
Arrival ลูกค้าจะต้องท าการย่ืนตรงกับสถานทูตเอง ซ่ึงจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2,500 บาท ไม่รวมค่าบริการย่ืนวีซ่า) 
 
เง่ือนไขการจอง และ การช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาท าการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ า ท่านละ 

15,000 บาท (กรุณาช าระเงินมัดจ าพร้อมค่าวีซ่า 1,500 บาท )  ภายใน 3 วัน หลังจากวันจอง ตวัอยา่งเช่น ท่านท าจองวนัที่ 
1 กรุณาช าระเงินมดัจ า ส่วนน้ีภายในวนัที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ได้
รับยอดเงินมดัจ าตามเวลาที่ก  าหนด และหากท่านมีความประสงค์จะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คที่ว่างและ
ท าจองเขา้มาใหม่อีกคร้ัง กรณีที่คณะเต็ม มีคิวรอ (Waiting List) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการให้สิทธ์ิลูกคา้รายถดัไป 
เป็นไปตามระบบ ตามวนั และ เวลา ที่ท ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษทัมีที่นั่งราคาพิเศษ
จ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี
นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ช าระเงิน หรือ ช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนั ให้ถือว่านกัท่องเที่ยวสละสิทธิการ
เดินทางในทวัร์นั้นๆทนัที 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดินทาง นักท่องเที่ยว

หรือเอเยน่ต ์ (ผูม้ีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือ เดินทางมาที่บริษทัอยา่งใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนาม
ในเอกสารแจง้ยืนยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายช่ือในเอกสารการจอง) 
จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ เดินทางมาที่บริษทัอย่างใดอย่างหน่ึง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ



 
หนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พร้อมหลกัฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลกัฐานการช าระ
เงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอร์ตหน้าแรกของผูเ้ดินทาง ส าเนาบตัรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหน้าสมุด
บญัชีธนาคารที่ตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่ว่า
วันใดวันหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 55 วัน ** 

2.2 แจ้งยกเลิก 31-35 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตามจริงมากกว่า
ก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ที่เกิดขึน้จริงทั้งหมด ** 

2.3 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
** ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการน าเที่ยวให้แก่
นกัท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองที่พกั เป็นตน้ ** 

3. การเดินทางที่ตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสาย
การบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอตัราค่าบริการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจ านวน 20 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผูเ้ดินทางไมถ่ึงตามจ านวน
ที่ก  าหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง อตัราค่าบริการ (ปรับราคาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้
คณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษทัจะแจง้ให้กบันกัท่องเที่ยวหรือเอเยน่ตท์ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 10 
วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และ อยา่งนอ้ย 21 วนั ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หาก
ทางนกัท่องเที่ยวหรือเอเยน่ตท์ุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพ่ิมจากการที่มีนกัทอ่งเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่าที่ทาง
บริษทัก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางบริษทัยินดีที่จะให้บริการและด าเนินการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนินการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ที่ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใด
ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัติจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษทัจะคิดค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด โดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 

ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก ทีท่่านควรทราบ 
1. เน่ืองจากการวางแผนผงัห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว  (Single) , ห้องพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่ติดกนั 
หรือ อยูค่นละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียง
ใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกห้องพกั เป็น ห้องคู่ 1 ห้อง (Twin/Double) และ ห้องเด่ียว 1 
ห้อง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้นจากนักท่องเที่ยว
หรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 



 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะ

ทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน ้ า ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่าง
กนั 

 
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ การย่ืนค าร้องขอวซ่ีา ที่ท่านควรทราบ  
1. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าแบบหมู่คณะประเภท On Arrival เท่านั้น กรณีที่ท่านไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อม

กบัคณะได ้หากจ าเป็นจะตอ้งย่ืนก่อน หรือหลงัคณะ ท่านจะตอ้งย่ืนเป็นวีซ่าเด่ียว และย่ืนตรงกบัสถานทูตเท่านั้น และ
หากเกิดค่าใชจ่้ายไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดย
เคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกก่อนแต่วีซ่ายงัไม่ออก เน่ืองจากท่านย่ืนหลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าประเภท On Arrival (ไม่เก็บเล่มพาสปอร์ต) โดยปกติทัว่ไปคือ 20-30 วนัท าการ (เป็นอยา่ง
นอ้ยไม่รวมวนัเสาร์ - อาทิตย)์ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัจ านวนผูส้มคัรในช่วงนั้น ๆ ซ่ึงหากอยูใ่นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่มีผูส้มคัร
เป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกติ 

3. กรณีท่านไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้ตามที่ก าหนดการหลังจากที่คณะคอนเฟิร์มออกเดินทาง จ าเป็นต้องเสียค่าส่วน
ต่าง กรณีย่ืนวีซ่าเดี่ยว โดยย่ืนตรงกับสถานทูต ท่านละประมาณ 2,500-3,000 บาท ไม่รวมค่าบริการย่ืนวีซ่า (ไม่มีย่ืนวีซ่า
ประเภทด่วน) 

 
การเตรียมเอกสาร เพื่อขอย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศอียิปต์ แบบหมู่คณะ (On Arrival) 

ส าหรับผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหน้าหนงัสือเดินทาง (หน้าแรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล์(สี)เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล์ PDF. จากต้นฉบับ (ห้าม
ถ่ายจากโทรศพัทม์ือถือ) และพาสปอร์ตตอ้งมีอายกุารใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั  และมีหนา้
ว่างไม่ต ่ากว่า 2 หนา้ (ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับหนา้พาสปอร์ตราชการ) 

** รายละเอียดเอกสารการย่ืนขอวซ่ีาที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อมลูเบ้ืองต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดท าขึน้จากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย โดยอยู่ที่ดลุย

พินิจของประเทศปลายทางเป็นผู้ด าเนนิการ ** 
** หมายเหตุ : ทางด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิ่มเติม จากที่ได้แจ้งไว้ ขึน้อยู่กับการพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่ และเอกสาร ของแต่ละท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมัติวีซ่าเป็นดลุพินิจของทางสถานทูต ทาง
บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพยีงตัวกลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

อัตราค่าธรรมเนยีมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เรียกเก็บ หากท่านโดนปฏิเสธการขออนุมัติวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่า และมสิีทธิ์ไม่แจ้งสาเหตุการปฏิเสธวีซ่า ** 

 
ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับ สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 



 
1. เก่ียวกบัที่นัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเลือก

ที่นั่งบนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษทัจะพยายามให้มากที่สุด ให้ลูกคา้ผูเ้ดินทางที่มาดว้ยกนั ไดน้ั่งดว้ยกนั หรือ ใกล้
กนัให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาให้ชัดเจนในขั้นตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้ก่อน
เดินทางกะทนัหัน อาจมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมเพ่ือช าระกบัเมนูใหม่ที่ตอ้งการ เพราะเมนูเก่าของคณะ ไม่สามารถยกเลิกได ้

เง่ือนไข และ ข้อควรทราบอื่นๆ ทั่วไป ที่ท่านควรทราบ 
1. ทวัร์น้ีส าหรับผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทวัร์น้ีขอสงวนสิทธ์ิส าหรับผูเ้ดินทางที่ถือหนงัสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน ้ าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือ

หนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน ้ าเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพร้อม
คณะทวัร์อนัมีวตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเก่ียวกบัการขออนุญาตการ
ใช้หนังสือเดินทางพิเศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาทเ์ตอร์ เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝ่ังประเทศไทยขา
ออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
ในส่วนน้ี และ ทวัร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน
ค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขที่
หนังสือเดินทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ไม่ได้ส่งหน้า
หนงัสือเดิน และ หนา้วีซ่ามาให้กบัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ าหรือส่วนที่เหลือทั้งหมด 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษทัจะค านึงถึงความปลอดภยั และ ประโยชน์
ของลูกคา้เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตัิ อุบตัิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่ทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีน ้ามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ ที่ท าให้ตน้ทุนสูงขึ้น 

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ  านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ีอ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น 



 
9. นกัท่องเที่ยวตอ้งมีความพร้อมในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อนัไม่ใช่เหตุที่

เก่ียวขอ้งกบัทางบริษทั อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบตัิภยัที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 
ทางบริษทัจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนที่บริษทัยงัไม่ได้ช าระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษทั หรือจะตอ้งช าระตาม
ขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลกัปฏิบติัเท่านั้น 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ
รวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ที่
ตรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑม์ากกว่า
ที่ก  าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

11. ส่ิงของที่มีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจา้หนา้ที่โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบริษทัที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ณ ประเทศ
ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่
ท่านไม่ตอ้งการใช้บริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได ้และ อาจมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมเติมขึ้นตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง กรณี
ที่เกิดเหตุการณ์น้ีขึ้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

 
 
 
 
 
 
 

 


