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ไคโร – พิพิธภณัฑอี์ยิปต ์สถานที่รวบรวมโบราณวตัถุและร่องรอบอารยธรรมอียิปตใ์น

ยุคต่างๆ / กีซ่า – สถานที่ตั้ง มหาปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก 

เมมฟิส / เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปตโ์บราณ / ซัคคาร่า  

ปีรามิดขั้นบนัได ตน้แบบของปิรามิดในยุคต่อมา 

อเล็กซานเดรีย / เมืองส  าคญัในสมัยพระนางคลีโอพตัรา  

สมัผัสบรรยากาศริมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน 
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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

22:00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 แถว Q 
เคานเ์ตอร ์14-20 สายการบินอียิปต ์ซ่ึง มีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพร้อมอ านวยความสะดวกดา้น

สัมภาระแก่ท่าน 

วันท่ีสอง ไคโร –กีซ่า – มหาปิรามิด – สฟิงซ ์– เมมฟิส – ซัคคาร่า – ปิรามิดขั้นบันได 

00.55  น.    เหินฟ้าสู่ ประเทศอิยิปต ์โดยสายการบินอิยิปตแ์อร ์ เท่ียวบินท่ี MS 961  

05.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสัมภาระในการเดินทางเรียบรอ้ยแล้ว 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  เขา้โรงแรมเพื่อรับประทาน

อาหาร 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก น าท่านชม มหาปิรามิด ท่ี

ได้รับการยกย่อง ว่าเป็น  1 ใน 7 ส่ิงมห ัศจรรย์ของโลก ซ่ึงเป็นท่ี บรรจุพระบรมศพของกษัตริย์คีออปส์ 

(CHEOPS) หรือ คูฟู ซ่ึงพระองค์เป็นผู้สร้างขึ้ นเองเม่ือก่อนคริสตกาลประมาณ 25 ,800 ปี นับอายุจนถึง

ปัจจุบนัก็กว่า 4,500 ปี ถือเป็นปิรามิดท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุดในโลก นับเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ีย่ิงใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดใชเ้วลา

ก่อสรา้งทั้งส้ิน 30 ปี และก  าลังแรงงานกว่าแสนคน ตดัจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หิน แต่ละกอ้นวางชิดติดก ัน

แบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชม ตัวสฟิงซ ์ท่ีแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็น

พระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสิงโต (หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดต่อท่ีหัวหนา้ทัวร ์ราคาประมาณ $10-15 
เหรียญต่อท่านต่อหนึ่งตัว)  

 

 

 

 

 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปตโ์บราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองท่ี

ได้รบัการบันทึกในประวตัิศาสตร์ว่ามีความส าคัญในการรวมอียิปตบ์น และอียิปต์ล่างให ้เป็นหน่ึงเดียวโดย

กษัตริยเ์มนาปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศท่ี์ 1 ท่ี น่ีท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ ์ด ้วยหินอลาบาสเตอรข์อง

ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเย่ียม ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นตน้อินทผาลัมขึ้ นสวยงามเป็นทิวแถว 

เดินทางต่อไปยังเมืองโบราณท่ีใกล้กนัอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้ นบันได เป็นส่ิงก่อสร้างขนาด

ใหญ่ ใชเ้ป็น สถานท่ีฝังพระศพของ กษัตริย ์ ซอเซอร ์และเป็นตน้แบบของ ปีรามิดในยุคต่อมา  
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ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร  

        น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วันท่ีสาม อเล็กซานเดรีย – ป้อมปราการซิทาเดล – หลุมฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย ์ – 

ล่องเรือแม่น ้าไนล ์+ Dinner + ระบ าหนา้ทอง       

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่  เมืองอเล็กซานเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านถ่ายรูปคู่ก ับ ป้อม 

ปราการซิทาเดล (CITADEL) ซ่ึงในอดีตนั้นเป็นท่ีตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหน่ึงในส่ิงมหศัจรรย์

ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐานและได้มีรับการทะนุบ ารุงต่อเติมจากสุลต่านเกยต์เบย ์

โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเขา้มา พกัผ่อนหย่อนใจกบัการชมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีสวยงาม  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านเท่ียวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซ่ึงเป็นเมืองส าคัญในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์เดิมที เป็นหมู่บ้านประมง

เล็กๆ ท่ีช่ือว่า ราคอนดาห ์ เม่ือ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเม่ือ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่า

ปีก่อนพระเจ ้าอเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จึงให ้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่ อเป็นเมืองหลวงและตั้งช่ือให ้

คล้องจองกบัช่ือของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียน้ียงัเป็นสถานท่ีส าคญัในต านานรกัอนัย่ิงใหญ่ของ ราชินีเลอ

โฉมช่ือก ้องโลก พระนางคลีโอพตัรา และนายทหารโรมนั มาร์ค แอนโทนี และปัจจุบนัเมืองน้ีใหญ่เป็นอันดับ

สองของประเทศ เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีติดก ับทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของโลก ชม 

หลุมฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมนัในอดีตมีกว่า 
50,000 ศพ สุสานใตด้ินแห่งน้ีมีสามชั้น ชั้นท่ี 1 มีไว้ส าหรบัล าเลียงโลงและศพ ชั้นท่ี 2 เป็นท่ีฝังศพ และชั้นท่ี 3 

ใชเ้ป็นท่ีรวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเล้ียงสังสรรค์กนัทั้งว ัน ซ่ึงเล่ากนัว่าตอนท่ีนักโบราณคดีค้นพบ

ท่ีน่ีเป็นครั้งแรก บนโต๊ะยงัมีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย์ เป็นส่ิงส าคัญโบราณในสมัยโรมัน

ปกครองอียิปต ์เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นช่ือเพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผูน้ าท่ี ย่ิงใหญ่แห่ง

โรมนั ซ่ึงภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศตัรูกนัและปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต ์และได้

ถูกชาวอิยิปตฆ์่าเสียชีวิต ปัจจุบนัน้ีเหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซอี์กสองตัว 

ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองหลวงกรุงไคโร 
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ค า่  บริการอาหารค า่บุฟเฟตบ์นเรือล่องไปตามแม่น ้าไนล ์ชมบรรยากาศอันงดงามยามค า่คืนสองฟากฝัง่ 

แม่น ้ า พร้อมชม และร่วมสนุกกับการแสดง ระบ าหนา้ท้อง (Belly Dance) อันเล่ืองช่ือและการ แสดง
พื้ นเมืองต่างๆประกอบดนตรี 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีส่ี        ไคโร – สุเหร่าโมฮัมเม็ด – ศูนยก์ลางการท ากระดาษปาปิรุส – โรงงานผลิตหัวน ้าหอม 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซ่ึงเร่ิมสร้างในปี ค .ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวกรีก ในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือ ตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซ่ึงเป็น

ของขวัญในการแลกเปล่ียนกบัอนุสาวรียป์ลายแหลมโอบิลิสก ์ของรามเซสท่ีสอง 

เพื่อสรา้งสัมพนัธไมตรีอนัดีระหว่างอียิปตฝ์รัง่เศส  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิยิปตท่ี์แออดัอยู่ในเมือง

หลวงถึง 15 ล้านคน ซ่ึงถือ   ว่าเมืองท่ีติดอันดับในความแออดัของชุมชนอันดับ

ตน้ๆ ของโลก แวะชมศูนยก์ลางการท า กระดาษปาปีรุส ซ่ึง เป็นกระดาษชนิด

แรกของโลกท าจาก ต้นกก (Papyrus) ใช้บนัทึกข ้อความสรรเสริญเทพเจ ้าและ

เหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ในสมัยอียิปตโ์บราณ พรอ้มก ับแวะชม โรงงานผลิตหัว

น ้าหอม ซ่ึงกล่าวกนัว่าการท าน ้าหอมน้ีมีสืบทอดมาตั้งแต่สมยั พระนางคลีโอพัต

รา และท่ีน้ียงัเป็นศูนยก์ลางแหล่งผลิตหวัน ้าหอมขนาดใหญ่ใหก้บัย่ีหอ้แบรนดเ์นมดงั ๆหลายย่ีหอ้อีกดว้ย 

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ภัตตาคาร 

                 น าท่านเขา้สู่ท่ีพัก HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วันท่ีหา้      ไคโร – พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์– ชอ้ปป้ิงตลาดข่าน - สนามบิน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะเข ้าชม พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติอียิปต  ์อนัเล่ืองช่ือ เป็นสถานท่ี ท่ีรวมศิลปะวตัถุโบราณมากมายท่ีสุด

(ค่าบัตรเขา้ชมมัมม่ีของพระมหากษัตริยท้ั์ง 11 พระองค  ์ไม่ไดร้วมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเขา้ชม

กรุณาติดต่อท่ีหัวหนา้ทัวร ์ ค่าเขา้ชมประมาณ 100 อิยิปต ์ปอนด ์หรือ ประมาณ 20 USD) ชม โลงศพ
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ทองค าแท้พรอ้มหนา้กากทองค า ของฟาโรห ์ตุตันคาเมนอนัดงักอ้งโลก และสมบตัิส่วนตัวอีกมากมายของ

พระองค ์อาทิเช่น เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อ้ีบรรลังกท์องค า  

ซ่ึงภาพบนพนักเก ้าอ้ีท่ี โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห ์ตุตนัคาเมนประทับอยู่บนเกา้อ้ีและมีพระมเหสีของ

พระองคก์  าลังทาน ้ ามันหอมให ้ ทั้ งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข ้างอันแสดงถึงความรักความเผ่ือแผ่อันลึกซ้ึง 

นอกจากน้ีท่านยังจะไดช้มสมบตัิอนัล ้าค่าอ่ืนๆ อีกจ  านวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต 

ส่ิงของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านไปชอ้ปป้ิง ส้ินคา้พื้ นเมืองอนังดงามท่ี ตลาดข่านเอลคาลีลี ตลาดส าคญัทางการค้าขายของพื้ นเและ

สินคา้ท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซ้ือของพื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน ้าหอม

ท่ีท าด้วยมือ สินค้าต่างๆ เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของท่ีระลึก

พื้ นเมืองต่างๆ 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร / ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.15 น.     เหินฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี MS 960 

วันท่ีหก      กรุงเทพฯ 

11.55 น    คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทับใจ  

...................................................................................................... 

 

หมายเหตุ  

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ท้ังนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย

เป็นหลัก 

 กรณีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย  

 กรณีเดินทาง 10 ท่าน และตอ้งการหัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย จ่ายเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท 
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ก าหนดการเดินทาง  

25 ก.พ.-2 มี.ค. / 4-9 มี.ค.  

กรณีเดินทาง 10 ท่าน และตอ้งการหัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย จ่ายเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท 

 

ราคาผูใ้หญ่ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 34,999 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 33,999 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 31,999 บาท 

พักเดียว เพิ่ม   4,000 บาท 

ก าหนดการเดินทาง  

06-11 เม.ย.  

กรณีเดินทาง 10 ท่าน และตอ้งการหัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย จ่ายเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท 

 

ราคาผูใ้หญ่ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 35,888 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 34,888 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 32,888 บาท 

พักเดียว เพิ่ม   4,000 บาท 

ก าหนดการเดินทาง  

13-18 เม.ย. 

กรณีเดินทาง 10 ท่าน และตอ้งการหัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย จ่ายเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท 

 

ราคาผูใ้หญ่ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 38,888 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 36,888 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 34,888 บาท 

พักเดียว เพิ่ม   4,500 บาท 
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UPDATE 18/01/17 
 
 
อัตราค่าบริการนี้ รวม 

1.     ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ ชั้นประหยดั โดยสายการบินอิยิปต ์

2.     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

3.     ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 3 คืน 

4.     ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  

5.     ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ + ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

6.     ค่าวีซ่าประเทศอียิปต ์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใชเ้วลาในการย่ืนวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วนั (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

7.     ค่าบริการน าทัวรโ์ดยมคัคุเทศกท์้องถ่ิน และหวัหน้าทัวรค์นไทยมืออาชีพผูช้  านาญเส้นทาง  

8.     ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  
        วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 

 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม 

1. ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

3. ค่าขี่อูฐ, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข ้าชมห ้องมัมม่ีฟาโรห ์11 พระองค์ ท่ีพิพิธภัณฑฯ์ และรายการอ่ืนท่ีไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม สั ่งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบารแ์ละทีวี

ช่องพิเศษ ฯลฯ 

ก าหนดการเดินทาง  

29 เม.ย.-04 พ.ค. / 04-09 พ.ค. / 11-16 พ.ค. 

กรณีเดินทาง 10 ท่าน และตอ้งการหัวหนา้ทัวรจ์ากเมืองไทย จ่ายเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท 

 

ราคาผูใ้หญ่ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 36,888 บาท 

ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 34,888 บาท 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 32,888 บาท 

พักเดียว เพิ่ม   4,500 บาท 
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5. ค่าทิปมคัคุเทศกท์้องถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน     (คิดเป็น 4 วัน เท่ากับ 12 USD)       

       พนักงานขบัรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน     (คิดเป็น 4 วัน เท่ากับ 8 USD) 

     ค่าทิปค่าทิปหวัหน้าทัวร ์ ประมาณท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั เทียบเท่ากบัไกดท์้องถ่ิน แต่ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กบัความประทับใจ

ของลูกคา้ ทางบริษัทมิไดมี้การบงัคบัแต่อย่างใด 
6. กรณีจองน้อยกว่า 20 วนัก่อนการเดินทาง ตอ้งท าวีซ่าท่ีเมืองไทย โดยมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 2000 บาท / ท่าน  

และตอ้งใช ้เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่า รายละเอียดตามท้ายโปรแกรมทัวร ์

 
 

เง่ือนไขในการจองทัวร ์

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 
งวดท่ี 2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน  

หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
 
 
 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

***หมายเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน  ซ่ึงใน
กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทัวรอ่ื์นใหถ้้าตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวรแ์ละเหตุ

สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบตัิเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 
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เนื่องจากรายการทัวรน์ี้ เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
หากลูกค้าท่านใด ย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าที ่10,000 บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ถานฑูตฯ เรียกเก็บ  
 

 

***กรณีจองก่อนเดินทางนอ้ยกว่า 10 วัน เอกสารประกอบการขอวีซ่า Egypt *** 

1. หนังสือเดินทาง 

ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือส าหรบัประทับตราวีซ่า และ  ตรา

ประทับเขา้ประทับเขา้-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

2. รูปถ่าย 

ตอ้งเป็นรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปสี ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ  านวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายท่ีมี  พื้ นหลังสีขาว 

เท่านั้น ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายท่ีเป็นรูปสติ๊ กเกอร ์หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายท่ีมี

วิว ดา้นหลัง หรือรูปท่ีน ามาตดัต่อ 

3. หลักฐานการงาน 

 กรณีเป็นเจ้าของกิจการ  ต้องแสดง ส าเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผู้

เดินทางแสดงความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง)  

***** ส าคัญมาก จะตอ้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา และประทับตราบริษัทเป็นส าคัญ ***** 

 กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการท างานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสังกดั  มีขอ้ความระบุต าแหน่ง 

เงินเดือน รายได้ วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีได้รบัอนุมตัิใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะตอ้ง

ประทับตราบริษัทรับรองเป็นส าคัญ   

 กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันท่ีก  าลังศึกษาอยู่ พรอ้มตรา

ประทับของทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และส าเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นช่ือ

รบัรองส าเนา 

4. หลักฐานการเงิน 

   ใบรับรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น  

 

หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

ในการย่ืนขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่ง

มอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาหก์่อนการเดินทาง  

(ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ ์ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมตัิวีซ่าของท่านได ้ และท่านจะตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการย่ืนวีซ่าอีกครั้ง) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์YALLA EGYPT  6D3N MAY17MS-W08 

ในการพิจารณาอนุมตัิวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม

จากท่ีไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณใ์นบางครั้ง ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้  

 

 

 อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบตัิของลูกคา้ในแต่ละราย 

หากท่านมีขอ้สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ

การ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การ

สูญหายความล่าชา้ หรือ อุบตัิเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั

หรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ** 
 

 

 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ี

ท่านไดท้ าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ให้กบัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 


