
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี 

  (สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์                  (-/-/-)                                                                   

23.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 

ประตูทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์Q สายการบนิ Etihad Airways (EY) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพื่อเตรยีมความพรอ้มก่อน

ออกเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 
 

02.15 น. น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีกรุงอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสาย

การบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY407 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

 

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี– ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร (อยีปิต)์ – เมอืงกซีา – มหาพรีะมดิ –  

  มหาสฟิงซ ์                                   (-/L/D)      

05.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

09.55 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์โดยสายการบนิ Etihad Airways 

เทีย่วบนิที ่EY653 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.45 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทยประมาณ 5 ช่ัวโมง)  

 กรุงไคโร (Cairo) หรอืชือ่เรยีกในภาษาอาหรับคอื “กอฮเิราะฮ”์ หมายความว่า ชัยชนะ โดยระหว่างการกอ่นสรา้ง

เมอืงไดม้กีารมองเห็นดาวอังคาร ซึง่ดาวอังคารเปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์ของการท าลายลา้ง หรอือกีนัยหนึง่คอืไคโร

เป็นเมืองที่รบชนะทุกกองทัพที่มาโจมตีตัง้แต่กองทัพมองโกล, กองทัพครูเสด หรือแมแ้ต่กองทัพของออตโตมัน 

ว่ากันว่าไคโรเป็นดนิแดนแห่งอารยธรรมและโบราณคดีอันลี้ลับและน่าพศิวง ทัง้ยังมีแม่น ้าไนลท์ี่ยาวที่สุดในโลก

ไหลผ่าน ซึ่งในปัจจุบันไคโรไดก้ลายเป็นเมืองหลวงของอียิปต์ เป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม ทั ้งยังมี

ความส าคัญดา้นการเมอืงและวัฒนธรรมในดนิแดนตะวันออกกลาง ปัจจุบันมปีระชากรกว่า 20 ลา้นคน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกีซา ชม “มหาพีระมดิ” ที่ไดรั้บการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

ครอบคลุมพืน้ที ่2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสงูทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้เป็นทีต่ัง้ของมหาพรีะมดิ 3 องค ์ซึง่องคฟ์าโรห์

แห่งอยีปิตโ์บราณสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีฝั่งพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ิง่ใหญ่และเกา่แกท่ี่สุดของ

โลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้สิน้ 30 ปี สรา้งจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นมีน ้าหนักกว่า 2 ตัน น ามาวางชดิ

ตดิกันเป็นรูปทรงกรวยแบบแนบสนทิมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน พรีะมดิแห่งนี้ประกอบไปดว้ย 

1) พรีะมดิคอีอพส ์(Cheops) หรอื พรีะมดิคูฟู (Khufu) นิยมเรียกกันในอีกชือ่หนึง่ว่า มหาพีระมดิแห่งกซีา 

(The Great Pyramid of Giza) เป็นพีระมิดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุด สรา้งในสมัยของฟาโรห์คูฟู แห่ง

ราชวงศ ์ที ่4 มขีนาดพืน้ที ่53 ตร.ม. สงู 146 เมตร สรา้งดว้ยหนิแกรนติ 2.3 ลา้นแท่ง น ้าหนักกว่ากว่า 60 ตัน 

ภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง อาทเิชน่ หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา และหอ้งโถงพระราชนิี เป็นตน้ สรา้งขึน้

เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บรักษาศพ เพือ่รอการกลับมาคนืชพีตามความเชือ่ของชาวอยีปิตใ์นยุคนัน้ 

2) พรีะมดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าเฟรซึง่เป็นพระโอรสของฟาโรหค์ูฟู เป็นพีระมดิหนึ่งในสาม

พีระมดิแห่งกซีา ซึง่ตัง้อย่ตรงกลางถัดจากพีระมดิคูฟู สรา้งในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร สรา้งบนเนนิ

ดนิขนาดใหญ่ ส่วนยอดของพีระมดิแห่งนี้มชัีน้หนิปูนขัดมันทีช่าวอยีปิตโ์บราณกอ่สรา้งปิดเป็นผวิชัน้นอกทีย่ัง

หลงเหลอือยู่ มหีอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ท าลายเสยีหายไปมาก นอกจากนี้ในบรเิวณใกลเ้คยีง

กับพีระมดิเคเฟรน ยังมีมหาสฟิงซท์ี่เป็นรูปแกะสลักจากหนิกอ้นเดียวที่ใหญ่ทีสุ่ดอีกแห่งหนึง่ของโลกและยัง

เป็นอนุสาวรยีแ์บบแกะสลักลอยตัวทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

3) พรีะมดิมเิซรนิุส (Mycerinus) หรอืพรีะมดิเมนคูเร (Menkaure) สรา้งโดยฟาโรห์เมนคูเรโอรสของ

ฟาโรห์เคเฟรน สรา้งในปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร 

กวา้ง 108 เมตร มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาพีระมดิทัง้ 3 แห่งของกซีา ทางทศิใตข้องพีระมดิเมนคูเร ยังมีการ

สรา้งพีระมดิราชนิีทัง้ 3 (The Three Queen's Pyramids) เพื่อใชเ้ป็นที่เก็บพระศพของราชนิี 3 องคใ์นสมัย

ของฟาโรหเ์มนคูเร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม “มหาสฟิงซ ์(The Great Sphinx of Giza)” ต ัง้อยูด่า้นหนา้ของพรีะมดิเคเฟรน ซึง่

เป็นส่วนหนึง่ของหมูพ่รีะมดิแห่งกซีาและยงัถอืเป็นสฟิงซท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก แกะสลักจากเนนิ

หนิธรรมชาตเิพียงกอ้นเดยีว มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรหแ์ละล าตัวเป็นสงิโต มีหนา้ที่เปรียบเสมอืนเป็น

ตัวแทนของกษัตรยิ ์และมพีลังพเิศษเพือ่ปกป้องพระศพและทรัพยส์มบัตทิีอ่ยู่ภายในพรีะมดิ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 

1. อสิระใหท้า่นขีอู่ฐกลางทะเลทราย พรอ้มชมความงดงามของพรีะมดิ ท ัง้ 3 แหง่ทีต่ ัง้ตระหงา่นเป็น

ฉากหลงั (1 ท่านต่ออูฐ 1 ตวั ใช้เวลาประมาณ 20 นาท)ี (ค่าใช้จ่ายในการขีอู่ฐ ท่านละ 20 

เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.)) โปรดทราบประกนัอุบตั ิเหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ ไม่

ครอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดุลยพนิจิของทา่น** 
 

2. หรอือสิระใหท้า่นเขา้ชมดา้นในพรีะมดิ ซึง่เชือ่วา่เป็นทีฝ่งัพระศพขององคฟ์าโรห ์ผูส้รา้งพรีะมดิ

น ัน้ ภายในจะมเีป็นหอ้งโถง ทางเดนิทีส่ามารถเขา้ไปชมได ้(ค่าใชจ้่ายในการเขา้ชมพรีะมดิคูฟู 

ทา่นละ 30 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) // คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมพรีะมดิเคเฟรน ทา่นละ 10 

เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) และค่าใชจ้่ายในการเขา้ชมพรีะมดิมเิซรนิุส หรอืพรีะมดิเมนคูเร 

(Menkaure) ท่านละ 10 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.)) ท ัง้นีใ้นแต่ละวนั การเขา้ชมปิรามดิจะ

จ ากดัผูเ้ขา้ชมไดไ้มเ่กนิวนัละ 300 คนเทา่น ัน้ กรณีสนใจเขา้ชมกรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้  

**หมายเหตุ : ในการเขา้ชมพรีะมดิเป็นทีแ่คบและอากาศเบาบาง และตอ้งท าการปีนบนัไดเพือ่

เขา้ไปชมดา้นใน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Oasis Hotel, Cairo หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ไคโร – เมอืงอเล็กซานเดรยี – หลุมฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี – เสาปอมเปย ์–  

  ป้อมปราการซทิาเดล  – หอ้งสมุดแหง่อเล็กซานเดรยี – ไคโร          (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอเล็กซานเดรยี (Alexandria) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาท)ี เมอืงส าคัญ

ในสมัยโรมันปกครองอยีปิต ์ทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงไคโร ตัง้อยู่ทางเหนือสดุของอยีปิตร์มิฝ่ัง

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน (Mediterranean Sea) ใกลก้ับปากแม่น ้าไนล ์เดมิทเีป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ทีม่ชีือ่ว่า  

ราคอนดาห ์เมื่อ 332 ปีก่อนครสิตกาล พระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชเดนิทางมาพบ จงึโปรดใหม้ีการปรับปรุง

ขยายเมืองเพื่อสรา้งเป็นเมืองหลวงและตัง้ชือ่ใหค้ลอ้งจองกับชือ่ของพระองค ์นอกจากนี้เมืองอเล็กซานเดรีย ยัง

เป็นสถานที่ส าคัญในต านานรักอันยิง่ใหญ่ของ พระนางคลี โอพัตรา และจอมทัพผูก้ลา้แห่งโรมัน มาร์ค แอนโทนี 

ปัจจุบันเมอืงอเล็กซานเดรยีเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงแห่งหนึง่ของโลก 

น าท่านเขา้ชม หลุมฝังศพใตด้นิแห่งอเล็กซานเดรยี (Catacombs) เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์แห่งโลกยุค

กลาง เป็นสสุานของชาวโรมันในอดตี มทีัง้หมดสามชัน้ ชัน้ที ่1 ใชส้ าหรับการล าเลยีงโลงและศพ ชัน้ที ่2 ใชเ้ป็นที่

ฝังศพ และชัน้ที ่3 ใชเ้ป็นสถานทีร่วมญาตแิละเพือ่ร าลกึถงึผูต้าย โดยมกีารเลีย้งสังสรรคก์ันทัง้วัน ซึง่เล่ากันว่าตอน

ทีนั่กโบราณคดคีน้พบทีน่ี่เป็นครัง้แรก บนโต๊ะยังมขีวดไวน์และจานวางอยู่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)  

บา่ย น าท่านถ่ายรูปดา้นนอก เสาปอมเปย ์(Pompey’s Pillar) สิง่ส าคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอยีปิตท์ีแ่สดงถงึ

การฉลองชัยชนะของชาวโรมัน เป็นเสาหนิแกรนติสแีดงสงู 27 เมตร หัวเสาประดับดว้ยลวดลายคอรนิเทรียน ซึง่ถือ

ว่าเป็นเสาหนิทีใ่หญ่ที่สุดเท่าทีเ่คยสรา้งขึน้มา เชือ่กันว่าเสาแห่งนี้ไดช้ือ่มาจาก ปอมเปย ์(Pompey) ซึง่เป็นเพือ่น

สนทิของจูเลยีส ซซีา่ (Julius Caesar) ผูน้ าทีย่ิง่ใหญ่แห่งโรมัน ภายหลังทัง้สองไดก้ลายเป็นศัตรูกัน และปอมเปย์

ก็ไดห้ลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรีย ก่อนถูกชาวอยิปิตฆ์า่ตาย จูเลียสซซีาร์จงึไดท้ าพธิีเผาศรีษะของปอมเปยท์ี่

เสาแห่งนี้ ปัจจุบันนี้เหลอืเพยีงเสาแบบกรกีตัง้อยู่อย่างโดดเด่นกับสฟิงซอ์กีสองตัว (คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมทา่น

ละ 10 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) กรณีสนใจเขา้ชมกรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร*์*)   

น าท่านถ่ายรูปกับ ป้อมปราการซทิาเดล (Citadel) ป้อมปราการโบราณที่ยังมีความสวยงาม ตัง้อยู่รมิชายฝ่ัง

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ป้อมแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในครสิศตรรษที ่15 ในอดตีใชเ้ป็นทีต่ัง้ของ ประภาคารฟารอส ซึง่ถอืว่า

เป็นหนึง่ในสิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลอืเพยีงส่วนที่เป็นฐาน และไดม้รัีบการทะนุบ ารุงต่อเตมิจาก



สุลต่านเกย์ตเบย์ (Sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay) ปัจจุบันป้อมปราการแห่งนี้ไดก้ลายเป็นหนึ่งใน

พพิธิภัณฑท์างทะเลทีม่นัีกท่องเทีย่วเขา้ชมเป็นจ านวนมาก  

น าท่านถ่ายรูปกับ หอ้งสมุดแห่งอเล็กซานเดรยี (Library of Alexandria) สถานที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ

ประวัตศิาสตร์ของอียปิต ์ที่มีนักโบราณคดจีากทั่วโลกมาคน้หาขอ้มูลเกีย่วกับเหตุการณ์ในอดตี หอ้งสมุดนี้เคยถูก

เผาในครสิตศ์ตวรรษทีส่ี ่โดยใชเ้วลาการสรา้งใหม่ 12 ปี ดว้ยเงนิทุน 220 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ภายในมสีถาปัตยกรรม

อันทันสมัย และมรีะบบป้องกันอัคคภีัยเป็นอย่างด ีโดยรัฐบาลอยีปิตห์วังจะใหห้อ้งสมุดนี้เป็นศูนยก์ลางการเรยีน การ

วจิัยอารยธรรมของอยีปิต ์กรซี และประเทศต่างๆ ในเมดเิตอรเ์รเนียนตะวันออก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงไคโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Oasis Hotel, Cairo หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ไคโร – เมอืงเมมฟิส – พพิธิภณัฑร์ามเสสทีส่องแห่งเมอืงเมมฟิส – เมอืงโบราณซคัคาร่า – พรีะมดิ

ข ัน้บนัได – ศูนยก์ลางการท ากระดาษปาปีรุส – โรงงานผลติหวัน า้หอม                       (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเมมฟิส (Memphis) ซึง่เป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอยีปิตโ์บราณกว่า 5,000 ปี 

เป็นเมืองที่ไดรั้บการบันทกึในประวัตศิาสตร์ว่ามีความส าคัญในการรวมอยีปิตบ์นและอยีปิตล์่างใหเ้ป็นหนึ่งเดียวกัน

โดยกษัตรยิเ์มนา ปฐมกษัตรยิแ์ห่งราชวงศท์ี่ 1 น าท่านชม พพิธิภณัฑร์ามเซสทีส่องแห่งเมอืงเมมฟิส สถานที่

เก็บรูปแกะสลักขนาดใหญ่ของฟาโรหร์ามเซสที ่2 ที่มีฝีมือการแกะสลักเป็นเยีย่มและงดงามมาก ระหว่างทางท่าน

ยังจะไดเ้ห็นตน้อนิทผาลัมขึน้สวยงามเป็นทวิแถวสวยงามอกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

จากนั้นน าท่านสู่ เมอืงโบราณซคัคาร่า (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) น าท่านชม พรีะมดิข ัน้บนัได อัน

เป็นพีระมดิแห่งแรกของอียิปต ์ ใชเ้ป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตรยิ์ซอเซอร์ และเป็นตน้แบบของพีระมิดในยุค

ต่อๆมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าท่านแวะชม ศูนยก์ลางการท ากระดาษปาปีรุส ซึง่เป็นกระดาษชนดิแรกของโลกท าจาก ตน้กก (Papyrus) 

ใชบั้นทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ นักประวัตศิาสตร์เชือ่ว่า มีการใชก้ระดาษที่ท าจาก



ปาปิรุสมาตัง้แต่ปฐมราชวงศข์องอียปิต ์หรือราวๆ 3,000 ปีก่อนครสิตกาล จากนั้นน าท่านแวะชม โรงงานผลติหวั

น า้หอม ซึง่กล่าวกันว่าการท าน ้าหอมนี้มีสบืทอดมาตัง้แต่สมัยพระนางคลโีอพัตรา และที่นี้ยังเป็นศูนยก์ลางแหล่ง

ผลติหัวน ้าหอมขนาดใหญ่ ใหก้ับน ้าหอมแบรนดเ์นมดัง ๆหลายยีห่อ้อกีดว้ย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรอื พรอ้มน าทา่นสมัผสับรรยากาศสองฟากฝั่งของแม่น า้ไนลย์ามค ่าคนื 

พรอ้มชมการแสดงระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) และการแสดงพืน้เมอืง อนัแสนลอืชือ่   

 น าคณะเขา้สูท่ีพ่กั Oasis Hotel, Cairo หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ไคโร – พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตอิยีปิต ์- สุเหร่าแห่งโมฮมัหมดัอาล ี- ตลาดข่านเอลคาลลีี ่– ท่าอากาศ

ยานนานาชาตไิคโร - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี                      (B/L/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม กรุงไคโร ใหท้่านไดสั้มผัสวถิีชวีติความเป็นอยู่ของชาวอยิปิตท์ี่อยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้ถงึ 15 ลา้นคน 

ซึง่ถือว่าเป็นเมืองที่ตดิอันดับในความแออัดของชุมชนมากที่สุดอันดับตน้ๆของโลก น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑ์

สถานแห่งชาตอิยีปิต  ์(Museum of Cairo) นับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดทีไดร้วบรวมวัตถุ

โบราณที่ถูกขุดพบจากที่ต่างๆ น ามาเก็บรักษาไวท้ี่พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ ชมโลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค า

ของฟาโรหต์ุตันคาเมนอันดังกอ้งโลกและสมบัตสิว่นตัวอกีมากมายของพระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม พัด ของเล่น

ต่าง ๆ รถศกึและเกา้อีบ้รรลังกท์องค า ซึง่ภาพบนพนักเกา้อีท้ีโ่รแมนตกิมากเป็นภาพของฟาโรหต์ุตันคาเมนประทับ

อยู่บนเกา้อี้ และมีพระมเหสขีองพระองคก์ าลังทาน ้ามันหอมใหท้ัง้คู่ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอันแสดงถงึความรัก

ความเผื่อแผ่อันลึกซึง้ นอกจากนี้ท่านยังจะไดช้มสมบัติอันล ้าค่าอื่นๆ อีกจ านวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ 

สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต สิง่ของทัง้หมดลว้นมอีายุเกา่แกก่ว่า 3,000 ปี **การเขา้ชมพพิธิภณัฑแ์หง่นีย้งันีไ้มร่วม

คา่บตัรเขา้ชมมมัมีข่องพระมหากษตัรยิท์ ัง้ 11 พระองค ์(คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมทา่นละ 20 เหรยีญดอล

ลา่รส์หรฐั (USD.) กรณีสนใจเขา้ชมกรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร*์*   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

น าท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮมัหมดัอาล ี(The Mohammad Ali Mosque) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1830 และแลว้

เสร็จในปี ค.ศ. 1857 เป็นสุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร ตัวอาคารสรา้งจากหนิอลาบาสเตอร์ (Alabaster)  

ตรงกลางเป็นรูปสีเ่หลีย่มมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 21 เมตร ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้งดงาม

ตามแบบศลิปะอสิลาม ออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรกีในแบบอย่างออตโตมัน หรอืตุรกใีนปัจจุบัน ภายในมนีาฬกิา

บนลานในสุเหร่าซึง่เป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรียป์ลายแหลมโอบลิสิกข์องรามเซส ที่2 เพื่อสรา้ง

สัมพันธไมตรรีะหว่างอยีปิตแ์ละฝร่ังเศส  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นน าท่านไปชอ้ปป้ิงสิน้คา้พื้นเมืองที่ “ตลาดข่านเอลคาลลีี ่(Khan Al Khalili)” ตลาดขายของพื้นเมือง

และสนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงไคโร ท่านสามารถเลอืกซือ้ของพืน้เมอืงสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน ้าหอม

ที่ท าดว้ยมือ สนิคา้ต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณ และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลกึพื้นเมอืง

ต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง** 



ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์เพือ่ใหท้่านมี

เวลาในการท าเช็คอนิ และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอืรา้นอาหาร 

 

วนัทีห่ก ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส์ – ท่าอากาศยาน

นานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ                         (-/-/-)      

01.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสาย

การบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY658 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

06.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีเมอืงอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์**เพือ่เปลีย่น

เครือ่ง ** 

08.45 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิโดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY408 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

18.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

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

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

2562 

01 – 06 ตุลาคม 2562 

02 OCT EY407 BKK-AUH 02.15-05.45 

02 OCT EY653 AUH-CAI 09.55-11.45 

06 OCT EY658 CAI-AUH 01.00-06.35 

06 OCT EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

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

08 – 13 ตุลาคม 2562 

09 OCT EY407 BKK-AUH 02.15-05.45 

09 OCT EY653 AUH-CAI 09.55-11.45 

13 OCT EY658 CAI-AUH 01.00-06.35 

13 OCT EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

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

10 – 15 ตุลาคม 2562 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 

11 OCT EY407 BKK-AUH 02.15-05.45 

11 OCT EY653 AUH-CAI 09.55-11.45 

15 OCT EY658 CAI-AUH 01.00-06.35 

15 OCT EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

34,999 34,999 34,999 6,500 18,999 

12 – 17 ตุลาคม 2562 

(วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9) 

13 OCT EY407 BKK-AUH 02.15-05.45 

13 OCT EY653 AUH-CAI 09.55-11.45 

17 OCT EY658 CAI-AUH 01.00-06.35 

17 OCT EY408 AUH-BKK 08.45-18.25 

34,999 34,999 34,999 6,500 18,999 

22 – 27 ตุลาคม 2562 

(วนัปิยะมหาราช) 

23 OCT EY407 BKK-AUH 02.15-05.45 

23 OCT EY653 AUH-CAI 09.55-11.45 

27 OCT EY658 CAI-AUH 00.50-06.35 

27 OCT EY408 AUH-BKK 08.55-18.05 

34,999 34,999 34,999 6,500 18,999 

09 – 14 พฤศจกิายน 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 พฤศจกิายน 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 พฤศจกิายน 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 ธนัวาคม 2562 

(วนัพอ่แหง่ชาต)ิ 

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 กุมภาพนัธ ์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 กุมภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบูชา) 

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 กุมภาพนัธ ์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 

20 FEB EY408 AUH-BKK 08.55-18.05 

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



25 กุมภาพนัธ ์– 01 มนีาคม 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 มนีาคม 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 มนีาคม 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 มนีาคม 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 

22 MAR EY408 AUH-BKK 08.55-18.05 

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

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

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

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผูีเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรุณาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทุกขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ 

อัพเกรดได ้

 ค่าภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทุกแห่งทีม่ี 

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระ

ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ท่านละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แต่ละชิน้ ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 

ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple 

ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกฬีา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการ

ปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านึงถงึประโยชน์ของ

ลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน  

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้

เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิ่มเพื่อ

คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซัก

รีด มินิบาร์ในหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณา

สอบถามอัตราค่าบรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 



 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์พนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทางตามธรรมเนยีม 1,800 บาท (THB) 

รวมไปถงึเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้่านสามารถใหม้ากกว่านีไ้ด้

ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารยืน่วซี่าท่องเทีย่วแบบหมูค่ณะ (On Arrival) ประเทศอยีปิต ์ท่านละ ประมาณ 1,500 บาท 

(ท ัง้นีเ้อกสารท ัง้หมดจะตอ้งยืน่พรอ้มกนัท ัง้กรุ๊ป โดยใชเ้วลายืน่ประมาณ 20-30 วนัท าการ กรณีไม่สะดวกยืน่แบบวซี่า 

On Arrival ลูกคา้จะตอ้งท าการยืน่ตรงกบัสถานทูตเอง ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยอยูท่ีป่ระมาณ 2,500 บาท ไมร่วมคา่บรกิารยืน่ว ี

ซ่า) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ท่านละ 

15,000 บาท (กรุณาช าระเงนิมดัจ าพรอ้มค่าวซี่า 1,500 บาท )  ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเช่น ท่านท า

จองวันที่ 1 กรุณาช าระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันที หากยัง

ไม่ไดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท า

จองเขา้มาใหม่อีกครัง้ กรณีที่คณะเต็ม มีควิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไป

ตามระบบ ตามวัน และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูก

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์นั้นๆ

ทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ 

ศุกร์ เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร์ เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิทฯ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลื่อน หรือ เปลี่ยนแปลง การเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือ

เอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสาร

แจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านัน้ ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณี

ใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนนิการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสอืมอบ

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ

ทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า

เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป ก่อนการเดนิทาง คนืค่าใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใชจ้่ายตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรือซือ้ขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแต่ละคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไม่ถงึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นตท์ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แต่หากทางนักท่องเทีย่วหรอื

เอเย่นตท์ุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการต่อไป 

5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนนิการยืน่วีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดสว่นหนึง่ 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึ

ประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคัญ 



6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคู่แบบ 2 

ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละ

ชัน้กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับ

เสรมิ หรือ อาจมีความจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี่ยว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าบรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักท่องเทีย่วหรอืเอเย่นต ์

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทัดรัต 

และไม่มอีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกัน 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซี่าแบบหมู่คณะประเภท On Arrival เท่านัน้ กรณีทีท่่านไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มกับคณะได ้

หากจ าเป็นจะตอ้งยืน่กอ่น หรอืหลังคณะ ท่านจะตอ้งยืน่เป็นวซีา่เดีย่ว และยืน่ตรงกับสถานทูตเท่านัน้ และหากเกดิค่าใชจ้่ายไม่

ว่ากรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออก

กอ่นแต่วซีา่ยังไม่ออก เนื่องจากท่านยืน่หลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวีซา่ประเภท On Arrival (ไม่เก็บเล่มพาสปอรต์) โดยปกตทิั่วไปคอื 20-30 วันท าการ (เป็นอย่างนอ้ยไม่

รวมวันเสาร์ - อาทติย)์ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในช่วงนัน้ ๆ  ซึง่หากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่ว ที่มีผูส้มัครเป็นจ านวนมาก 

อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกว่าปกต ิ

3. กรณีทา่นไมส่ามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะไดต้ามทีก่ าหนดการหลงัจากทีค่ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง จ าเป็นตอ้งเสยีคา่

ส่วนต่าง กรณียืน่วซี่าเดีย่ว โดยยืน่ตรงกบัสถานทูต ท่านละประมาณ 2,500-3,000 บาท ไม่รวมค่าบรกิารยืน่วซี่า 

(ไมม่ยีืน่วซี่าประเภทดว่น) 

 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอยีปิต ์แบบหมูค่ณะ (On Arrival) 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกที่มีรูป) ชัดเจน โดยสแกนไฟล(์ส)ีเป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. จากตน้ฉบบั (หา้ม

ถ่ายจากโทรศัพทม์อืถอื) และพาสปอรต์ตอ้งมอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ  และมหีนา้ว่างไม่

ต ่ากว่า 2 หนา้ (ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับหนา้พาสปอรต์ราชการ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซี่าทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์

และระเบยีบของสถานทูตฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยู่

ทีดุ่ลยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** หมายเหตุ : ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนมุตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทาง

สถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้

เดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทางสถานทูต

ไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวซี่า ** 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบน

เครื่องบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากที่สดุ ใหลู้กคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรือ ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ

เท่าทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหชั้ดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้กอ่นเดนิทาง

กะทันหัน อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหม่ทีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไม่สามารถยกเลกิได ้



เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลือดหมู) เท่านั้น กรณีที่ท่านถือหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยว โดยไม่มีจดหมายเชญิ หรือ เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง

พเิศษอื่นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร์ เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขา

เขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวรน์ี้เป็นทัวร์แบบ

เหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่ว่ากรณีใดๆก็

ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ท่านไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสอื

เดนิทาง เลขที่วีซ่า และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ 

หนา้วซีา่มาใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันที่เดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านึงถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่ไม่ไดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอบัุตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน 

ค่าภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทุนสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้ 

9. นักท่องเที่ยวตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวิสัยใดๆ ระหว่างรอการเดินทาง อันไม่ใช่เหตุที่

เกีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภัิยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บรษัิทจะรับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที่บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้

ตามหลักปฏบัิตเิท่านัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครื่องบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิิตรต่อชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางส่วนของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเที่ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั้นๆ กรณีที่ท่านไม่ตอ้งการใช ้

บรกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีที่เกดิเหตุการณ์นี้ข ึน้ ไม่ว่ากรณีใดก็

ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 


