
 
 
 
 
 

อยีปิต ์ไคโร กซีา อเล็กซานเดรยี 6วนั3คนื 
โดยสายการบนิ Etihad Airways (EY) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม 62 - เดอืนมนีาคม 63 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ไฮไลทท์วัร ์
ชมความยิง่ใหญข่องมหาพรีะมดิ 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก 

ตามรอยต านานรกัอนัยิง่ใหญข่องพระนางคลโีอพตัรา ณ เมอืงอเล็กซานเดรยี 
ไคโร - กซีา – พรีะมดิคฟู ู- พรีะมดิเคเฟรน 

พรีะมดิเมนคเูร – มหาสฟิงซ ์– เมมฟิส - พรีะมดิข ัน้บนัได 
เมอืงโบราณซคัคารา่ - พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตอิยีปิต ์- สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ี

พเิศษ!! ทานบฟุเฟ่ตบ์นเรอื / ชมโชวพ์ืน้เมอืง พรอ้มชมววิแมน่ า้ไนล ์
 



 
 
 
 
 

วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี 
  (สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์     

23.00 น. ขอเชิญทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ Etihad 
Airways (EY) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอด

ขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 
 

 
 

 
 
 

 
 

02.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีกรงุอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY407 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 
วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี– ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร (อยีปิต)์ – เมอืงกซีา 

– มหาพรีะมดิ – มหาสฟิงซ ์                   
05.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 

** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 
09.55 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์โดยสายการบนิ 

Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY653 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
11.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์น าท่านผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง)  
 กรุงไคโร (Cairo) หรอืชือ่เรยีกในภาษาอาหรับคอื “กอฮเิราะฮ”์ หมายความว่า ชัยชนะ โดย

ระหว่างการก่อนสรา้งเมอืงไดม้กีารมองเห็นดาวอังคาร ซึง่ดาวอังคารเปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์
ของการท าลายลา้ง หรืออีกนัยหนึ่งคือไคโรเป็นเมืองที่รบชนะทุกกองทัพที่มาโจมตีตัง้แต่
กองทัพมองโกล, กองทัพครูเสด หรอืแมแ้ต่กองทัพของออตโตมัน ว่ากันว่าไคโรเป็นดนิแดน

แหง่อารยธรรมและโบราณคดอีันลีล้ับและน่าพศิวง ทัง้ยังมแีมน่ ้าไนลท์ีย่าวทีส่ดุในโลกไหลผ่าน 
ซึง่ในปัจจุบันไคโรไดก้ลายเป็นเมอืงหลวงของอยีปิต ์เป็นศูนยก์ลางของศาสนาอสิลาม ทัง้ยังมี

ความส าคัญดา้นการเมอืงและวัฒนธรรมในดนิแดนตะวันออกกลาง ปัจจุบันมปีระชากรกว่า 20 
ลา้นคน  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกซีา ชม “มหาพรีะมดิ” ทีไ่ดร้ับการยกยอ่งวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์

ของโลก ครอบคลมุพืน้ที ่2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสงูทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้เป็นทีต่ัง้ของมหา
พรีะมดิ 3 องค ์ซึง่องคฟ์าโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีฝั่งพระศพของพระองคเ์อง 
นับเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้สิน้ 30 ปี สรา้งจากแท่ง

หนิขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นมนี ้าหนักกว่า 2 ตัน น ามาวางชดิตดิกันเป็นรูปทรงกรวยแบบแนบ
สนทิมาก แมแ้ตก่ระดาษก็สอดไมผ่า่น พรีะมดิแหง่นี้ประกอบไปดว้ย 

1) พรีะมดิคอีอพส ์(Cheops) หรอื พรีะมดิคฟูู (Khufu) นยิมเรยีกกันในอกีชือ่หนึง่วา่ มหา
พรีะมดิแห่งกซีา (The Great Pyramid of Giza) เป็นพรีะมดิทีม่ขีนาดใหญ่และเก่าแก่ทีส่ดุ 

สรา้งในสมัยของฟาโรหค์ูฟู แห่งราชวงศ ์ที ่4 มขีนาดพืน้ที ่53 ตร.ม. สงู 146 เมตร สรา้ง
ดว้ยหนิแกรนติ 2.3 ลา้นแท่ง น ้าหนักกว่ากว่า 60 ตัน ภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง อาทเิชน่ 
หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา และหอ้งโถงพระราชนิี เป็นตน้ สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นที่เก็บ

รักษาศพ เพือ่รอการกลับมาคนืชพีตามความเชือ่ของชาวอยีปิตใ์นยคุนัน้ 
2) พรีะมดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าเฟรซึง่เป็นพระโอรสของฟาโรหค์ูฟ ูเป็น

พีระมดิหนึ่งในสามพีระมดิแห่งกซีา ซึง่ตัง้อย่ตรงกลางถัดจากพีระมดิคูฟ ูสรา้งในปี 2465 
ก่อน ค.ศ. สงู 136 เมตร สรา้งบนเนินดนิขนาดใหญ่ สว่นยอดของพรีะมดิแห่งนี้มชีัน้หนิปนู
ขัดมันที่ชาวอียปิต์โบราณก่อสรา้งปิดเป็นผวิชัน้นอกทีย่ังหลงเหลืออยู่ มีหอ้งโถงกวา้ง 2 

หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ท าลายเสยีหายไปมาก นอกจากนี้ในบรเิวณใกลเ้คียงกับพีระมดิ
เคเฟรน ยังมมีหาสฟิงซท์ีเ่ป็นรปูแกะสลักจากหนิกอ้นเดยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุอกีแห่งหนึ่งของโลก

และยังเป็นอนุสาวรยีแ์บบแกะสลักลอยตัวทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย 
3) พรีะมดิมเิซรนิุส (Mycerinus) หรอืพรีะมดิเมนคเูร (Menkaure) สรา้งโดยฟาโรหเ์มน

คูเรโอรสของฟาโรหเ์คเฟรน สรา้งในปี 2420 ก่อน ค.ศ. มขีนาดเล็กทีส่ดุ สงู 66.45 เมตร 
ปัจจุบันสงูเพยีง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร มขีนาดเล็กทีส่ดุในบรรดาพรีะมดิทัง้ 3 แห่ง
ของกีซา ทางทิศใตข้องพีระมิดเมนคูเร ยังมีการสรา้งพีระมิดราชนิีทั ้ง 3 (The Three 

Queen's Pyramids) เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บพระศพของราชนิี 3 องคใ์นสมัยของฟาโรหเ์มนคเูร   
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านชม “มหาสฟิงซ ์(The Great Sphinx of Giza)” ต ัง้อยู่ดา้นหนา้ของ
พรีะมดิเคเฟรน ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของหมู่พรีะมดิแห่งกซีาและยงัถอืเป็นสฟิงซท์ี่ม ี

ขนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก แกะสลักจากเนินหนิธรรมชาตเิพียงกอ้นเดียว มีส่วนหัวเป็นพระ
พักตรข์องฟาโรหแ์ละล าตัวเป็นสงิโต มหีนา้ทีเ่ปรยีบเสมอืนเป็นตัวแทนของกษัตรยิ์ และมี
พลังพเิศษเพือ่ปกป้องพระศพและทรัพยส์มบัตทิีอ่ยูภ่ายในพรีะมดิ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) 
1. อสิระใหท้่านขีอู่ฐกลางทะเลทราย พรอ้มชมความงดงามของพรีะมดิ ท ัง้ 3 แห่ง

ทีต่ ัง้ตระหง่านเป็นฉากหลงั (1 ท่านต่ออูฐ 1 ตวั ใช้เวลาประมาณ 20 นาท)ี 
(ค่าใชจ้่ายในการขีอู่ฐ ท่านละ 20 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.)) โปรดทราบ

ประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ดงัน ัน้
ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น** 
 

2. หรอือสิระใหท้า่นเขา้ชมดา้นในพรีะมดิ ซึง่เชือ่วา่เป็นทีฝ่งัพระศพขององคฟ์าโรห ์
ผู ้สรา้งพีระมดิน ัน้ ภายในจะมเีป็นหอ้งโถง ทางเดนิทีส่ามารถเขา้ไปชมได้ 

(คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมพรีะมดิคูฟู ท่านละ 30 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) 
// ค่าใชจ้่ายในการเขา้ชมพรีะมดิเคเฟรน ท่านละ 10 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั 
(USD.) และค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพีระมิดมิเซรินุส หรือพีระมิดเมนคูเร 

(Menkaure) ท่านละ 10 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.)) ท ัง้นีใ้นแตล่ะวนั การ
เขา้ชมปิรามดิจะจ ากดัผูเ้ขา้ชมไดไ้มเ่กนิวนัละ 300 คนเทา่น ัน้ กรณีสนใจเขา้ชม

กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้  
**หมายเหตุ : ในการเขา้ชมพรีะมดิเป็นทีแ่คบและอากาศเบาบาง และตอ้งท า

การปีนบนัไดเพือ่เขา้ไปชมดา้นใน** 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Oasis Hotel, Cairo หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม ไคโร – เมอืงอเล็กซานเดรยี – หลุมฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี – เสาปอมเปย ์–  

  ป้อมปราการซทิาเดล  – หอ้งสมดุแหง่อเล็กซานเดรยี – ไคโร 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอเล็กซานเดรยี (Alexandria) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
30 นาท)ี เมอืงส าคัญในสมัยโรมันปกครองอยีปิต ์ทีใ่หญเ่ป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุง

ไคโร ตัง้อยู่ทางเหนือสดุของอยีปิตร์มิฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน (Mediterranean Sea) ใกลก้ับ
ปากแมน่ ้าไนล ์เดมิทเีป็นหมูบ่า้นประมงเล็กๆ ทีม่ชี ือ่วา่  
ราคอนดาห ์เมือ่ 332 ปีก่อนครสิตกาล พระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชเดนิทางมาพบ จงึโปรด

ใหม้กีารปรับปรุงขยายเมอืงเพือ่สรา้งเป็นเมอืงหลวงและตัง้ชือ่ใหค้ลอ้งจองกับชือ่ของพระองค ์
นอกจากนี้เมอืงอเล็กซานเดรีย ยังเป็นสถานทีส่ าคัญในต านานรักอันยิง่ใหญ่ของ พระนางคลี 

โอพัตรา และจอมทัพผูก้ลา้แหง่โรมัน มารค์ แอนโทนี ปัจจบุันเมอืงอเล็กซานเดรยีเป็นเมอืงตาก
อากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของโลก 
น าท่านเขา้ชม หลุมฝังศพใตด้นิแห่งอเล็กซานเดรยี (Catacombs) เป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรยแ์หง่โลกยคุกลาง เป็นสสุานของชาวโรมันในอดตี มทีัง้หมดสามชัน้ ชัน้ที ่1 ใชส้ าหรับ
การล าเลียงโลงและศพ ชัน้ที่ 2 ใชเ้ป็นที่ฝังศพ และชัน้ที่ 3 ใชเ้ป็นสถานที่รวมญาตแิละเพือ่

ร าลกึถงึผูต้าย โดยมกีารเลีย้งสังสรรคก์ันทัง้วัน ซึง่เล่ากันว่าตอนทีนั่กโบราณคดีคน้พบทีน่ี่เป็น
ครัง้แรก บนโต๊ะยังมขีวดไวน์และจานวางอยู ่ 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)  
บา่ย น าท่านถ่ายรูปดา้นนอก เสาปอมเปย  ์(Pompey’s Pillar) สิง่ส าคัญโบราณในสมัยโรมัน

ปกครองอยีปิตท์ีแ่สดงถงึการฉลองชัยชนะของชาวโรมัน เป็นเสาหนิแกรนิตสแีดงสงู 27 เมตร 
หัวเสาประดับดว้ยลวดลายคอรนิเทรยีน ซึง่ถอืวา่เป็นเสาหนิทีใ่หญท่ีส่ดุเทา่ทีเ่คยสรา้งขึน้มา เชือ่

กันว่าเสาแห่งนี้ไดช้ือ่มาจาก ปอมเปย์ (Pompey) ซึง่เป็นเพื่อนสนิทของจูเลียส ซซี่า (Julius 
Caesar) ผูน้ าทีย่ ิง่ใหญแ่หง่โรมัน ภายหลังทัง้สองไดก้ลายเป็นศัตรกูัน และปอมเปยก็์ไดห้ลบหนี

มายังเมอืงอเล็กซานเดรยี กอ่นถกูชาวอยิปิตฆ์า่ตาย จเูลยีสซซีารจ์งึไดท้ าพธิเีผาศรีษะของปอม
เปย์ที่เสาแห่งนี้ ปัจจุบันนี้เหลือเพียงเสาแบบกรีกตัง้อยู่อย่างโดดเด่นกับสฟิงซ์อีกสองตัว 
(คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมท่านละ 10 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) กรณีสนใจเขา้ชม

กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร*์*)   
น าท่านถ่ายรูปกับ ป้อมปราการซทิาเดล (Citadel) ป้อมปราการโบราณทีย่ังมคีวามสวยงาม 

ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ป้อมแห่งนี้ถกูสรา้งขึน้ในครสิศตรรษที ่15 ในอดตีใชเ้ป็น
ทีต่ัง้ของ ประภาคารฟารอส ซึง่ถอืว่าเป็นหนึ่งในสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ ปัจจุบันเหลอื
เพยีงสว่นทีเ่ป็นฐาน และไดม้รีับการทะนุบ ารุงต่อเตมิจากสลุต่านเกย์ตเบย ์(Sultan Al-Ashraf 

Sayf al-Din Qa'it Bay) ปัจจุบันป้อมปราการแห่งนี้ไดก้ลายเป็นหนึ่งในพพิธิภัณฑท์างทะเลทีม่ี
นักทอ่งเทีย่วเขา้ชมเป็นจ านวนมาก  

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

น าทา่นถา่ยรปูกับ หอ้งสมดุแหง่อเล็กซานเดรยี (Library of Alexandria) สถานทีร่วบรวม
เรือ่งราวเกีย่วกับประวัตศิาสตร์ของอยีปิต ์ทีม่นัีกโบราณคดีจากทั่วโลกมาคน้หาขอ้มูลเกีย่วกับ

เหตุการณ์ในอดีต หอ้งสมุดนี้เคยถูกเผาในครสิตศ์ตวรรษที่สี ่โดยใชเ้วลาการสรา้งใหม่ 12 ปี 
ดว้ยเงนิทนุ 220 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ภายในมสีถาปัตยกรรมอันทันสมัย และมรีะบบป้องกันอัคคภียั

เป็นอยา่งด ีโดยรัฐบาลอยีปิตห์วังจะใหห้อ้งสมดุนี้เป็นศนูยก์ลางการเรยีน การวจัิยอารยธรรมของ
อยีปิต ์กรซี และประเทศตา่งๆ ในเมดเิตอรเ์รเนียนตะวันออก  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุไคโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Oasis Hotel, Cairo หรอืเทยีบเทา่ 

 
วนัทีส่ ี ่ ไคโร – เมอืงเมมฟิส – พพิธิภณัฑร์ามเสสทีส่องแหง่เมอืงเมมฟิส – เมอืงโบราณซคัคา

รา่ – พรีะมดิข ัน้บนัได – ศนูยก์ลางการท ากระดาษปาปีรสุ – โรงงานผลติหวัน า้หอม                
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเมมฟิส (Memphis) ซึง่เป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียปิต์

โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองทีไ่ดร้ับการบันทกึในประวัตศิาสตร์ว่ามคีวามส าคัญในการรวม
อยีปิตบ์นและอยีปิตล์่างใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวกันโดยกษัตรยิเ์มนา ปฐมกษัตรยิแ์ห่งราชวงศท์ี ่1 น า

ท่านชม พพิธิภณัฑร์ามเซสทีส่องแห่งเมอืงเมมฟิส สถานทีเ่ก็บรูปแกะสลักขนาดใหญ่ของ
ฟาโรหร์ามเซสที ่2 ทีม่ฝีีมอืการแกะสลักเป็นเยีย่มและงดงามมาก ระหว่างทางทา่นยังจะไดเ้ห็น
ตน้อนิทผาลัมขึน้สวยงามเป็นทวิแถวสวยงามอกีดว้ย  

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

จากนั้นน าท่านสู่ เมอืงโบราณซคัคาร่า (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) น าท่านชม 
พรีะมดิข ัน้บนัได อันเป็นพรีะมดิแห่งแรกของอยีปิต ์ใชเ้ป็นสถานทีฝั่งพระศพของกษัตรยิ์ซอ
เซอร ์และเป็นตน้แบบของพรีะมดิในยคุตอ่ๆมา 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 
น าทา่นแวะชม ศนูยก์ลางการท ากระดาษปาปีรสุ ซึง่เป็นกระดาษชนดิแรกของโลกท าจาก ตน้

กก (Papyrus) ใชบ้ันทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์ส าคัญตา่งๆ นักประวัตศิาสตร์
เชือ่วา่ มกีารใชก้ระดาษทีท่ าจากปาปิรสุมาตัง้แตป่ฐมราชวงศข์องอยีปิต ์หรอืราวๆ 3,000 ปีกอ่น
ครสิตกาล จากนัน้น าท่านแวะชม โรงงานผลติหวัน า้หอม ซึง่กล่าวกันว่าการท าน ้าหอมนี้มสีบื

ทอดมาตัง้แตส่มัยพระนางคลโีอพัตรา และทีน่ี้ยังเป็นศนูยก์ลางแหลง่ผลติหัวน ้าหอมขนาดใหญ่ 
ใหก้ับน ้าหอมแบรนดเ์นมดัง ๆหลายยีห่อ้อกีดว้ย 

ค า่  บรกิารอาหารค ่า แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรอื พรอ้มน าท่านสมัผสับรรยากาศสองฟากฝั่งของ
แมน่ า้ไนลย์ามค า่คนื พรอ้มชมการแสดงระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) และการแสดง

พืน้เมอืง อนัแสนลอืชือ่   
น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Oasis Hotel, Cairo หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ไคโร – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์- สุเหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ี- ตลาดขา่นเอลคา
ลลี ี ่– ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี             

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นชม กรงุไคโร ใหท้า่นไดส้มัผัสวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวอยิปิตท์ีอ่ยูใ่นเมอืงหลวงแหง่
นี้ถงึ 15 ลา้นคน ซึง่ถอืวา่เป็นเมอืงทีต่ดิอันดับในความแออัดของชมุชนมากทีส่ดุอันดับตน้ๆของ

โลก น าท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ (Museum of Cairo) นับเป็น
พพิธิภณัฑท์ีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงทีส่ดุทไีดร้วบรวมวัตถโุบราณทีถ่กูขดุพบจากทีต่่างๆ น ามาเก็บ

รักษาไวท้ีพ่พิธิภัณฑแ์ห่งนี้ ชมโลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค าของฟาโรหต์ตุันคาเมน
อันดังกอ้งโลกและสมบัตสิว่นตัวอกีมากมายของพระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม พัด ของเลน่ตา่ง 

ๆ รถศกึและเกา้อีบ้รรลังกท์องค า ซึง่ภาพบนพนักเกา้อีท้ีโ่รแมนตกิมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตัน
คาเมนประทับอยูบ่นเกา้อี ้และมพีระมเหสขีองพระองคก์ าลังทาน ้ามันหอมใหท้ัง้คูใ่สร่องเทา้แตะ
คนละขา้งอันแสดงถงึความรักความเผือ่แผ่อันลกึซึง้ นอกจากนี้ท่านยังจะไดช้มสมบัตอิันล ้าคา่

อื่นๆ อีกจ านวนมากเชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต สิง่ของทัง้หมดลว้นมอีายุ
เก่าแก่กว่า 3,000 ปี **การเขา้ชมพพิธิภณัฑแ์ห่งนีย้งันีไ้ม่รวมค่าบตัรเขา้ชมมมัมีข่อง

พระมหากษตัรยิท์ ัง้ 11 พระองค ์(คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมท่านละ 20 เหรยีญดอลล่าร ์
สหรฐั (USD.) กรณีสนใจเขา้ชมกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร*์*   

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
น าทา่นชม สุเหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ี(The Mohammad Ali Mosque) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1830 และแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1857 เป็นสเุหร่าทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในกรุงไคโร ตัวอาคารสรา้ง
จากหินอลาบาสเตอร์ (Alabaster)  ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร 
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 21 เมตร ตกแตง่ดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศลิปะอสิลาม ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวกรกีในแบบอย่างออตโตมัน หรอืตุรกใีนปัจจุบัน ภายในมนีาฬกิาบนลานในสเุหรา่
ซึง่เป็นของขวัญในการแลกเปลีย่นกับอนุสาวรยีป์ลายแหลมโอบลิสิกข์องรามเซส ที2่ เพือ่สรา้ง

สมัพันธไมตรรีะหวา่งอยีปิตแ์ละฝรั่งเศส  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสิน้คา้พืน้เมอืงที ่“ตลาดขา่นเอลคาลลี ี ่(Khan Al Khalili)” ตลาด
ขายของพืน้เมอืงและสนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงไคโร ท่านสามารถเลอืกซือ้ของพืน้เมอืง

สวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน ้าหอมทีท่ าดว้ยมอื สนิคา้ต่างๆ เครือ่งทองรปูพรรณ และเพชร
พลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรงุไคโร ประเทศ
อยีปิต ์เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท าเชค็อนิ และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี 

หรอืรา้นอาหาร 
 

วนัทีห่ก ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์– ท่า
อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ                 

01.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบั
เอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY658 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

06.35 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีเมอืงอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอ
มเิรตส ์**เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 



 
 
 
 
 

08.45 น. น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสายการบนิ Etihad Airways 
เทีย่วบนิที ่EY408 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 
18.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความ
ประทับใจ 

 
 

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

อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี
เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 

12 ปี) 

พกัเดีย่วเพิม่ 
ราคา 
ไมร่วม 
ต ัว๋ 

01 – 06 ตลุาคม 62 31,999 31,999 31,999 4,500 17,999 

08 – 13 ตลุาคม 62 31,999 31,999 31,999 4,500 17,999 

10 – 15 ตลุาคม 62 34,999 34,999 34,999 6,500 18,999 

12 – 17 ตลุาคม 62 34,999 34,999 34,999 6,500 18,999 

22 – 27 ตลุาคม 62 34,999 34,999 34,999 6,500 18,999 

09 – 14 พฤศจกิายน 62 29,999 29,999 29,999 4,500 15,999 

15 – 20 พฤศจกิายน 62 29,999 29,999 29,999 4,500 15,999 

22 – 27 พฤศจกิายน 62 29,999 29,999 29,999 4,500 15,999 

03 – 08 ธนัวาคม 62 33,999 33,999 33,999 5,500 19,999 

28 ม.ค. – 02 ก.พ. 63 29,999 29,999 29,999 4,500 15,999 

05 - 10 กมุภาพนัธ ์63 33,999 33,999 33,999 5,500 19,999 

15 - 20 กมุภาพนัธ ์63 30,999 30,999 30,999 4,500 16,999 

25 ก.พ. – 01 ม.ีค. 63 30,999 30,999 30,999 4,500 16,999 

03 – 08 มนีาคม 63 30,999 30,999 30,999 4,500 16,999 

10 – 15 มนีาคม 63 30,999 30,999 30,999 4,500 16,999 

17 – 22 มนีาคม 63 31,999 31,999 31,999 4,500 17,999 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว  
ประเทศอยีปิต ์ทา่นละ ประมาณ 1,500 บาท ** 

 

** อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัเด็กอายุไมถ่งึ 2 ขวบ ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 10,000 บาท 
** 

 
** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่น
ท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ** 
 



 
 
 
 
 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีู ้
เดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื

เปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง  

โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่น

วันเดนิทาง หรอื อัพเกรดได ้
 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airways อนุญาตให ้

โหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควร
หนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมี

หอ้งพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตาม
รายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิ

มาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม โดย

ค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์  กรณีตอ้งการ

ซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล 

ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะ

ตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์พนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวมท ัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดนิทางตามธรรม

เนยีม 1,800 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้เด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วนัเดนิทาง

กลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
 ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซี่าท่องเทีย่วแบบหมู่คณะ (On Arrival) ประเทศอยีปิต ์ท่านละ 

ประมาณ 1,500 บาท (ท ัง้นีเ้อกสารท ัง้หมดจะตอ้งยืน่พรอ้มกนัท ัง้กรุป๊ โดยใชเ้วลายืน่ประมาณ 20-
30 วนัท าการ กรณีไมส่ะดวกยืน่แบบวซีา่ On Arrival ลูกคา้จะตอ้งท าการยืน่ตรงกบัสถานทูตเอง ซึง่

จะมคีา่ใชจ้า่ยอยูท่ ีป่ระมาณ 2,500 บาท ไมร่วมคา่บรกิารยืน่วซีา่) 
 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 
1. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ

เงนิมดัจ า ท่านละ 15,000 บาท (กรุณาช าระเงนิมดัจ าพรอ้มคา่วซี่า 1,500 บาท )  ภายใน 3 วนั 

หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท าจองวันที่ 1 กรุณาช าระเงินมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 
14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และ

หากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มาใหมอ่กีครัง้ 



 
 
 
 
 

กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตาม
ระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษ

จ านวนจ ากัด 
2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์กรณุาช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100% กอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 

21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่น

หนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ก่อนวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 
วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิทฯ 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง 
นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิท

อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร
เทา่นัน้ ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ตอ้งการขอรับเงินค่าบรกิารคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ (ผูม้ีรายชือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนนิการ
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้ม

หลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผู ้
เดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 
2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วง

วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไมว่่าวนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ย

กวา่ 55 วนั ** 
2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยท่านละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่ ี

ค่าใช้จ่ายตามจรงิมากกว่าก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายเพิม่ ที่
เกดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 
** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม การจัดการ
น าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิาร

ทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   
4. ส าหรับอัตราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่

ถงึตามจ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร 

(ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับ
นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ 

อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่น
ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 
5. ในกรณีทีลู่กคา้ด าเนนิการยื่นวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวรท์ีลู่กคา้ช าระมาแลว้

ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ยกเวน้ในกรณีที่วีซ่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิ

คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 



 
 
 
 
 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท 
ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลา

ดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว  
(Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรือ อยู่คนละชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 
ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 1 เตียงพับเสรมิ หรือ อาจมีความ

จ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็น
หอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะ
หอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 
ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะประเภท On Arrival เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นไมส่ามารถยืน่
วซีา่พรอ้มกับคณะได ้หากจ าเป็นจะตอ้งยืน่กอ่น หรอืหลังคณะ ทา่นจะตอ้งยืน่เป็นวซีา่เดีย่ว และยืน่ตรงกับ

สถานทตูเทา่นัน้ และหากเกดิคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตาม
จรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกก่อนแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากท่านยืน่
หลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่ประเภท On Arrival (ไม่เก็บเลม่พาสปอรต์) โดยปกตทิั่วไปคอื 20-30 วันท า
การ (เป็นอย่างนอ้ยไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย)์ ทัง้นี้ขึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่ง

ฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ
3. กรณีท่านไม่สามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะไดต้ามทีก่ าหนดการหลงัจากทีค่ณะคอนเฟิรม์ออก

เดนิทาง จ าเป็นตอ้งเสยีคา่ส่วนตา่ง กรณียืน่วซี่าเด ีย่ว โดยยืน่ตรงกบัสถานทูต ท่านละประมาณ 
2,500-3,000 บาท ไมร่วมคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ไมม่ยี ืน่วซีา่ประเภทดว่น) 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอยีปิต ์แบบหมูค่ณะ (On Arrival) 
ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล(์ส)ีเป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. 

จากตน้ฉบบั (หา้มถ่ายจากโทรศัพท์มอืถอื) และพาสปอรต์ตอ้งมอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 
เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ  และมหีนา้วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ (ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับหนา้พาสปอรต์ราชการ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท า

ข ึน้จากประสบการณ์และระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ 
และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ด ้
แจง้ไว ้ข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบ

รายบุคคล) การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ อตัรา



 
 
 
 
 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถานทูตไม่
คนือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 

 
ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 
1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่า
ดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้
ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ 

ไมส่ามารถยกเลกิได ้
เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ 
กรณีทีท่า่นถอืหนังสอืเดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทตู (หนา้ปกสแีดงสด) และ

ตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมวัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสาร
ใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอืน่ๆ หากไมผ่า่นการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์
เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมา
จ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนเงนิค่าบรกิารไม่ว่า
บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่น
หรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ
คา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้
ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอื

เอเย่นต์ไม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วีซ่ามาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรือส่วนที่
เหลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ
สถานการณ์ ภมูอิากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึ
ความปลอดภยั และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่
ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสาย
การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตรา
ต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลง

เทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 
8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่ี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 
9. นักท่องเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง 

อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุัตภิยัทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือ

การควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคูค่า้
ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลักปฏบิัตเิทา่นัน้ 



 
 
 
 
 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติร
ต่อชิน้ และรวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และ

สามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเทา่นัน้ 
ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจภุณัฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใต ้
ทอ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบ
ใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผกูขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดร้ับการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ 
ประเทศปลายทาง ซึง่บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศ

ปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิารส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืน
ค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีก
เก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ขึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 
 

 
 
 

 
 

 


