
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วนัทีห่นึง่ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี 

  (สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์                  (-/-/-)                                                                   

23.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 

ประตทูางเขา้หมายเลข 9 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ Etihad Airways (EY) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้

การตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่น

ออกเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 
 

02.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี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 าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์โดยสายการบนิ Etihad Airways 

เทีย่วบนิที ่EY653 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง)  

 กรุงไคโร (Cairo) หรอืชือ่เรยีกในภาษาอาหรับคอื “กอฮเิราะฮ”์ หมายความวา่ ชยัชนะ โดยระหวา่งการกอ่นสรา้ง

เมอืงไดม้กีารมองเห็นดาวองัคาร ซึง่ดาวองัคารเปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์ของการท าลายลา้ง หรอือกีนัยหนึง่คอืไคโร

เป็นเมอืงทีร่บชนะทุกกองทัพทีม่าโจมตตีัง้แต่กองทัพมองโกล, กองทัพครูเสด หรอืแมแ้ตก่องทัพของออตโตมัน 

ว่ากันว่าไคโรเป็นดนิแดนแห่งอารยธรรมและโบราณคดอีันลีล้ับและน่าพศิวง ทัง้ยังมแีม่น ้าไนลท์ีย่าวทีส่ดุในโลก

ไหลผ่าน ซึ่งในปัจจุบันไคโรไดก้ลายเป็นเมืองหลวงของอียิปต์ เป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม ทัง้ยังมี

ความส าคญัดา้นการเมอืงและวฒันธรรมในดนิแดนตะวนัออกกลาง ปัจจบุนัมปีระชากรกวา่ 20 ลา้นคน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองกซีา ชม “มหาพรีะมดิ” ที่ไดรั้บการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ของโลก 

ครอบคลมุพืน้ที ่2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสงูทางทศิตะวนัออกเฉยีงใต ้เป็นทีต่ัง้ของมหาพรีะมดิ 3 องค ์ซึง่องคฟ์าโรห์

แห่งอยีปิตโ์บราณสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีฝั่งพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่และเกา่แกท่ีส่ดุของ



โลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้ส ิน้ 30 ปี สรา้งจากแท่งหนิขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นมีน ้าหนักกว่า 2 ตัน น ามาวางชดิ

ตดิกนัเป็นรูปทรงกรวยแบบแนบสนทิมาก แมแ้ตก่ระดาษก็สอดไม่ผา่น พรีะมดิแหง่นีป้ระกอบไปดว้ย 

1) พรีะมดิคอีอพส ์(Cheops) หรอื พรีะมดิคูฟู (Khufu) นยิมเรยีกกันในอกีชือ่หนึ่งวา่ มหาพรีะมดิแห่งกซีา 

(The Great Pyramid of Giza) เป็นพีระมดิทีม่ีขนาดใหญ่และเก่าแก่ทีสุ่ด สรา้งในสมัยของฟาโรหค์ูฟู แห่ง

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

ภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง อาทเิชน่ หอ้งโถงใหญ ่หอ้งโถงพระราชา และหอ้งโถงพระราชนิ ีเป็นตน้ สรา้งขึน้

เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บรักษาศพ เพือ่รอการกลบัมาคนืชพีตามความเชือ่ของชาวอยีปิตใ์นยุคนัน้ 

2) พรีะมดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าเฟรซึง่เป็นพระโอรสของฟาโรหค์ฟู ูเป็นพรีะมดิหนึง่ในสาม

พรีะมดิแห่งกซีา ซึง่ตัง้อย่ตรงกลางถัดจากพีระมดิคฟู ูสรา้งในปี 2465 กอ่น ค.ศ. สงู 136 เมตร สรา้งบนเนิน

ดนิขนาดใหญ่ สว่นยอดของพรีะมดิแห่งนี้มชีัน้หนิปนูขัดมันทีช่าวอยีปิตโ์บราณก่อสรา้งปิดเป็นผวิชัน้นอกทียั่ง

หลงเหลอือยู ่มหีอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แตภ่ายในถกูบกุรุก ท าลายเสยีหายไปมาก นอกจากนีใ้นบรเิวณใกลเ้คยีง

กับพรีะมดิเคเฟรน ยังมมีหาสฟิงซท์ีเ่ป็นรูปแกะสลักจากหนิกอ้นเดยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุอกีแห่งหนึง่ของโลกและยัง

เป็นอนุสาวรยีแ์บบแกะสลกัลอยตวัทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

3) พรีะมดิมเิซรนุิส (Mycerinus) หรอืพรีะมดิเมนคูเร (Menkaure) สรา้งโดยฟาโรห์เมนคูเรโอรสของ

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

กวา้ง 108 เมตร มขีนาดเล็กทีส่ดุในบรรดาพรีะมดิทัง้ 3 แห่งของกซีา ทางทศิใตข้องพรีะมดิเมนคเูร ยังมกีาร

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

ของฟาโรหเ์มนคเูร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

เป็นสว่นหนึง่ของหมูพ่รีะมดิแหง่กซีาและยงัถอืเป็นสฟิงซท์ีม่ขีนาดใหญท่ีสุ่ดในโลก แกะสลักจากเนิน

หนิธรรมชาตเิพยีงกอ้นเดยีว มสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละล าตัวเป็นสงิโต มหีนา้ทีเ่ปรยีบเสมอืนเป็น

ตวัแทนของกษัตรยิ ์และมพีลงัพเิศษเพือ่ปกป้องพระศพและทรัพยส์มบตัทิีอ่ยูภ่ายในพรีะมดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

** แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 

1. อสิระใหท้า่นขีอู่ฐกลางทะเลทราย พรอ้มชมความงดงามของพรีะมดิ ท ัง้ 3 แหง่ทีต่ ัง้ตระหงา่นเป็น

ฉากหลงั (1 ท่านต่ออูฐ 1 ตวั ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท)ี (ค่าใชจ้่ายในการขีอู่ฐ ท่านละ 20 

เหรียญดอลล่าร ์สหรฐั (USD.)) โปรดทราบประกนัอุบตัเิหตุที่รวมอยู่ในโปรแกรมทวัร ์ไม่

ครอบคลมุกจิกรรมพเิศษ ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น** 
 

2. หรอือสิระใหท้า่นเขา้ชมดา้นในพรีะมดิ ซึง่เชือ่วา่เป็นทีฝ่ังพระศพขององคฟ์าโรห ์ผูส้รา้งพรีะมดิ

น ัน้ ภายในจะมเีป็นหอ้งโถง ทางเดนิทีส่ามารถเขา้ไปชมได ้(คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมพรีะมดิคูฟู 

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

เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) และคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมพรีะมดิมเิซรนุิส หรอืพรีะมดิเมนคูเร 

(Menkaure) ทา่นละ 10 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.)) ท ัง้นีใ้นแตล่ะวนั การเขา้ชมปิรามดิจะ

จ ากดัผูเ้ขา้ชมไดไ้มเ่กนิวนัละ 300 คนเทา่น ัน้ กรณีสนใจเขา้ชมกรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้  

**หมายเหตุ : ในการเขา้ชมพรีะมดิเป็นทีแ่คบและอากาศเบาบาง และตอ้งท าการปีนบนัไดเพือ่

เขา้ไปชมดา้นใน** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Oasis Hotel, Cairo หรอืเทยีบเทา่ 

 

 



วนัทีส่าม ไคโร – เมอืงอเล็กซานเดรยี – หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี – เสาปอมเปย ์–  

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเล็กซานเดรยี (Alexandria) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี เมอืงส าคัญ

ในสมัยโรมันปกครองอยีปิต ์ทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศรองจากกรุงไคโร ตัง้อยูท่างเหนอืสดุของอยีปิตร์มิฝ่ัง

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน (Mediterranean Sea) ใกลก้บัปากแมน่ ้าไนล ์เดมิทเีป็นหมูบ่า้นประมงเล็กๆ ทีม่ชี ือ่วา่  

ราคอนดาห ์เมือ่ 332 ปีก่อนครสิตกาล พระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชเดนิทางมาพบ จงึโปรดใหม้กีารปรับปรุง

ขยายเมอืงเพื่อสรา้งเป็นเมอืงหลวงและตัง้ชือ่ใหค้ลอ้งจองกับชือ่ของพระองค ์นอกจากนี้เมอืงอเล็กซานเดรีย ยัง

เป็นสถานทีส่ าคัญในต านานรักอันยิง่ใหญ่ของ พระนางคล ีโอพัตรา และจอมทัพผูก้ลา้แห่งโรมัน มารค์ แอนโทนี 

ปัจจบุนัเมอืงอเล็กซานเดรยีเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของโลก 

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 โดยมกีารเลีย้งสงัสรรคก์นัทัง้วนั ซึง่เลา่กนัวา่ตอน

ทีนั่กโบราณคดคีน้พบทีน่ีเ่ป็นครัง้แรก บนโตะ๊ยังมขีวดไวนแ์ละจานวางอยู ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)  

บา่ย น าทา่นถา่ยรูปดา้นนอก เสาปอมเปย ์(Pompey’s Pillar) สิง่ส าคญัโบราณในสมัยโรมันปกครองอยีปิตท์ีแ่สดงถงึ

การฉลองชยัชนะของชาวโรมัน เป็นเสาหนิแกรนติสแีดงสงู 27 เมตร หัวเสาประดับดว้ยลวดลายคอรนิเทรยีน ซึง่ถอื

วา่เป็นเสาหนิทีใ่หญ่ทีส่ดุเท่าทีเ่คยสรา้งขึน้มา เชือ่กันวา่เสาแห่งนี้ไดช้ ือ่มาจาก ปอมเปย ์(Pompey) ซึง่เป็นเพือ่น

สนทิของจูเลยีส ซซีา่ (Julius Caesar) ผูน้ าทีย่ ิง่ใหญ่แห่งโรมัน ภายหลังทัง้สองไดก้ลายเป็นศัตรูกัน และปอมเปย์

ก็ไดห้ลบหนีมายังเมอืงอเล็กซานเดรยี กอ่นถูกชาวอยิปิตฆ์่าตาย จูเลยีสซซีารจ์งึไดท้ าพธิเีผาศรีษะของปอมเปยท์ี่

เสาแหง่นี ้ปัจจบุนันีเ้หลอืเพยีงเสาแบบกรกีตัง้อยู่อย่างโดดเดน่กบัสฟิงซอ์กีสองตัว (คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมทา่น

ละ 10 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) กรณีสนใจเขา้ชมกรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร*์*)   

น าท่านถ่ายรูปกับ ป้อมปราการซทิาเดล (Citadel) ป้อมปราการโบราณทีย่ังมีความสวยงาม ตัง้อยู่รมิชายฝ่ัง

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน ป้อมแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในครสิศตรรษที ่15 ในอดตีใชเ้ป็นทีต่ัง้ของ ประภาคารฟารอส ซึง่ถอืวา่

เป็นหนึง่ในสิง่มหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลอืเพยีงสว่นทีเ่ป็นฐาน และไดม้รัีบการทะนุบ ารุงตอ่เตมิจาก

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

พพิธิภัณฑท์างทะเลทีม่นัีกทอ่งเทีย่วเขา้ชมเป็นจ านวนมาก  

น าท่านถ่ายรูปกับ หอ้งสมุดแหง่อเล็กซานเดรยี (Library of Alexandria) สถานทีร่วบรวมเรื่องราวเกีย่วกับ

ประวัตศิาสตรข์องอยีปิต ์ทีม่นัีกโบราณคดจีากทั่วโลกมาคน้หาขอ้มูลเกีย่วกับเหตุการณ์ในอดตี หอ้งสมุดนี้เคยถูก

เผาในครสิตศ์ตวรรษทีส่ ี ่โดยใชเ้วลาการสรา้งใหม ่12 ปี ดว้ยเงนิทนุ 220 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ภายในมสีถาปัตยกรรม

อนัทนัสมัย และมรีะบบป้องกนัอคัคภีัยเป็นอย่างด ีโดยรัฐบาลอยีปิตห์วงัจะใหห้อ้งสมดุนีเ้ป็นศนูยก์ลางการเรยีน การ

วจิัยอารยธรรมของอยีปิต ์กรซี และประเทศตา่งๆ ในเมดเิตอรเ์รเนยีนตะวนัออก  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรุงไคโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Oasis Hotel, Cairo หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ไคโร – เมอืงเมมฟิส – พพิธิภณัฑร์ามเสสทีส่องแห่งเมอืงเมมฟิส – เมอืงโบราณซคัคาร่า – พรีะมดิ

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

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมมฟิส (Memphis) ซึง่เป็นเมอืงหลวงเก่าแกแ่ห่งแรกในยุคอยีปิตโ์บราณกว่า 5,000 ปี 

เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการบันทกึในประวัตศิาสตร์วา่มคีวามส าคัญในการรวมอยีปิตบ์นและอยีปิตล์า่งใหเ้ป็นหนึง่เดยีวกัน

โดยกษัตรยิเ์มนา ปฐมกษัตรยิแ์ห่งราชวงศท์ี ่1 น าทา่นชม พพิธิภณัฑร์ามเซสทีส่องแหง่เมอืงเมมฟิส สถานที่

เก็บรูปแกะสลักขนาดใหญ่ของฟาโรหร์ามเซสที ่2 ทีม่ฝีีมอืการแกะสลักเป็นเยีย่มและงดงามมาก ระหวา่งทางทา่น

ยังจะไดเ้ห็นตน้อนิทผาลมัขึน้สวยงามเป็นทวิแถวสวยงามอกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

จากนัน้น าท่านสู ่เมอืงโบราณซคัคารา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) น าท่านชม พรีะมดิข ัน้บนัได อัน

เป็นพีระมดิแห่งแรกของอยีปิต ์ใชเ้ป็นสถานทีฝั่งพระศพของกษัตรยิ์ซอเซอร์ และเป็นตน้แบบของพีระมดิในยุค

ตอ่ๆมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

น าทา่นแวะชม ศูนยก์ลางการท ากระดาษปาปีรุส ซึง่เป็นกระดาษชนดิแรกของโลกท าจาก ตน้กก (Papyrus) 

ใชบ้ันทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ นักประวัตศิาสตร์เชือ่ว่า มกีารใชก้ระดาษทีท่ าจาก

ปาปิรุสมาตัง้แตป่ฐมราชวงศข์องอยีปิต ์หรอืราวๆ 3,000 ปีกอ่นครสิตกาล จากนัน้น าทา่นแวะชม โรงงานผลติหวั

น า้หอม ซึง่กลา่วกันวา่การท าน ้าหอมนี้มสีบืทอดมาตัง้แตส่มัยพระนางคลโีอพัตรา และทีน่ี้ยังเป็นศนูยก์ลางแหล่ง

ผลติหัวน ้าหอมขนาดใหญ่ ใหก้บัน ้าหอมแบรนดเ์นมดงั ๆหลายยีห่อ้อกีดว้ย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรอื พรอ้มน าทา่นสมัผสับรรยากาศสองฟากฝั่งของแมน่ า้ไนลย์ามค า่คนื 

พรอ้มชมการแสดงระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) และการแสดงพืน้เมอืง อนัแสนลอืชือ่   

 น าคณะเขา้สูท่ ีพ่กั Oasis Hotel, Cairo หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ไคโร – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์- สุเหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ี- ตลาดขา่นเอลคาลลีี ่– ทา่อากาศ

ยานนานาชาตไิคโร - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี                      (B/L/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม กรุงไคโร ใหท้า่นไดส้ัมผัสวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวอยิปิตท์ีอ่ยู่ในเมอืงหลวงแห่งนี้ถงึ 15 ลา้นคน 

ซึง่ถอืว่าเป็นเมอืงทีต่ดิอันดับในความแออัดของชมุชนมากทีสุ่ดอันดับตน้ๆของโลก น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑ์

สถานแห่งชาตอิยีปิต  ์(Museum of Cairo) นับเป็นพิพิธภัณฑท์ีเ่ก่าแก่และมีชือ่เสยีงทีสุ่ดทไีดร้วบรวมวัตถุ

โบราณทีถู่กขุดพบจากทีต่่างๆ น ามาเก็บรักษาไวท้ีพ่พิธิภัณฑแ์ห่งนี้ ชมโลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค า

ของฟาโรหต์ตุนัคาเมนอนัดงักอ้งโลกและสมบัตสิว่นตัวอกีมากมายของพระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม พัด ของเลน่

ตา่ง ๆ รถศกึและเกา้อีบ้รรลังกท์องค า ซึง่ภาพบนพนักเกา้อีท้ีโ่รแมนตกิมากเป็นภาพของฟาโรหต์ตุันคาเมนประทบั

อยู่บนเกา้อี ้และมพีระมเหสขีองพระองคก์ าลังทาน ้ามันหอมใหท้ัง้คู่ใสร่องเทา้แตะคนละขา้งอันแสดงถงึความรัก

ความเผื่อแผ่อันลกึซึง้ นอกจากนี้ท่านยังจะไดช้มสมบัตอิันล ้าค่าอื่นๆ อีกจ านวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ 

สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต สิง่ของทัง้หมดลว้นมอีายเุกา่แกก่วา่ 3,000 ปี **การเขา้ชมพพิธิภณัฑแ์หง่นีย้งันีไ้มร่วม

คา่บตัรเขา้ชมมมัมีข่องพระมหากษตัรยิท์ ัง้ 11 พระองค ์(คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมทา่นละ 20 เหรยีญดอล

ลา่รส์หรฐั (USD.) กรณีสนใจเขา้ชมกรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร*์*   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

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

เสร็จในปี ค.ศ. 1857 เป็นสเุหร่าทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในกรุงไคโร ตัวอาคารสรา้งจากหนิอลาบาสเตอร ์(Alabaster)  

ตรงกลางเป็นรูปสีเ่หลีย่มมโีดมขนาดใหญ่สงู 52 เมตร เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 21 เมตร ตกแตง่ดว้ยโคมไฟระยา้งดงาม

ตามแบบศลิปะอสิลาม ออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรกีในแบบอย่างออตโตมัน หรอืตรุกใีนปัจจุบัน ภายในมนีาฬกิา

บนลานในสเุหร่าซึง่เป็นของขวัญในการแลกเปลีย่นกับอนุสาวรยีป์ลายแหลมโอบลิสิกข์องรามเซส ที2่ เพื่อสรา้ง

สมัพันธไมตรรีะหวา่งอยีปิตแ์ละฝร่ังเศส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิงสิน้คา้พื้นเมอืงที ่“ตลาดขา่นเอลคาลลีี ่(Khan Al Khalili)” ตลาดขายของพื้นเมอืง

และสนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรุงไคโร ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของพืน้เมอืงสวยๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นขวดน ้าหอม

ทีท่ าดว้ยมอื สนิคา้ตา่งๆ เครือ่งทองรูปพรรณ และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีร่ะลกึพืน้เมือง

ตา่งๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**อาหารค า่ อสิระตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกแกก่ารชอ้ปป้ิง** 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์เพือ่ใหท้า่นมี

เวลาในการท าเชค็อนิ และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอืรา้นอาหาร 

 

วนัทีห่ก ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีเมอืงอาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์– ท่าอากาศยาน

นานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ                         (-/-/-)      

01.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่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 าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิโดยสายการบนิ Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY408 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

18.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

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

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 

ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วม 

ต ัว๋ 

2562 

01 – 06 ตลุาคม 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 ตลุาคม 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 ตลุาคม 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 ตลุาคม 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 ตลุาคม 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 กมุภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบชูา) 

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 กมุภาพนัธ ์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 กมุภาพนัธ ์– 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 ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ** 

 

** 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 าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ข ึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใในการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดนิทาง หรือ 

อพัเกรดได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื่องบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระ

ลงใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ช ิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิน้ 7 

ก.ก. 1 ชิน้ รวม 30 ก.ก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ(พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง กรณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพัก 3 ทา่น Triple 

วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการ



ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของ

ลกูคา้เป็นส าคญั 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้

เป็นส าคญั 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

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

คุม้ครองสขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซัก

รีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณา

สอบถามอตัราคา่บรกิารจากหัวหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

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

รวมไปถงึเด็กอายุมากกวา่ 2 ปี ยกเวน้เด็กอายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ด้

ตามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วแบบหมู่คณะ (On Arrival) ประเทศอยีปิต ์ทา่นละ ประมาณ 1,500 บาท 

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

On Arrival ลูกคา้จะตอ้งท าการยืน่ตรงกบัสถานทูตเอง ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยอยูท่ ีป่ระมาณ 2,500 บาท ไมร่วมคา่บรกิารยืน่ว ี

ซา่) 

 

เง ือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 

15,000 บาท (กรุณาช าระเงนิมดัจ าพรอ้มคา่วซี่า 1,500 บาท )  ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ทา่นท า

จองวันที ่1 กรุณาช าระเงนิมัดจ า สว่นนี้ภายในวันที ่3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยัง

ไมไ่ดรั้บยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและท า

จองเขา้มาใหม่อกีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์ูกคา้รายถัดไป เป็นไป

ตามระบบ ตามวนั และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดบั เนือ่งจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 

2. นักท่องเทีย่วหรือเอเย่นต ์กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนทีเ่หลือทัง้หมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์ม่ช าระเงนิ หรอื ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของท่านถูก

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม กอ่นวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ

ทนัท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรือ จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ 

ศกุร ์เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิทฯ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือ เลือ่น หรือ เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือ

เอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามในเอกสาร

แจง้ยนืยันยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณี

ใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรือเอเย่นตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ

อ านาจประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ

ทัง้หมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ า

เงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

ไมว่า่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิข ึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจริงจากค่าบริการทีช่ าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   



4. ส าหรับอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อก

เดนิทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วนั กอ่นการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอื

เอเยน่ตท์กุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะ

เดนิทางได ้ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ด าเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทัวร์ทีลู่กคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ่ง 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทตู กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านงึถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

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

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 

ทา่น (Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละ

ชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับ

เสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณี

ใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่แบบหมูค่ณะประเภท On Arrival เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นไม่สามารถยืน่วซีา่พรอ้มกับคณะได ้

หากจ าเป็นจะตอ้งยืน่กอ่น หรอืหลังคณะ ทา่นจะตอ้งยืน่เป็นวซีา่เดีย่ว และยืน่ตรงกับสถานทตูเทา่นัน้ และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไม่

วา่กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) จะตอ้งออก

กอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนือ่งจากทา่นยืน่หลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่ประเภท On Arrival (ไมเ่ก็บเลม่พาสปอรต์) โดยปกตทิั่วไปคอื 20-30 วนัท าการ (เป็นอยา่งนอ้ยไม่

รวมวันเสาร ์- อาทติย)์ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก 

อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

3. กรณีทา่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะไดต้ามทีก่ าหนดการหลงัจากทีค่ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง จ าเป็นตอ้งเสยีคา่

สว่นตา่ง กรณียืน่วซี่าเดีย่ว โดยยืน่ตรงกบัสถานทูต ทา่นละประมาณ 2,500-3,000 บาท ไม่รวมคา่บรกิารยืน่วซี่า 

(ไมม่ยี ืน่วซีา่ประเภทดว่น) 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอยีปิต ์แบบหมูค่ณะ (On Arrival) 

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

ถา่ยจากโทรศัพทม์อืถอื) และพาสปอรต์ตอ้งมอีายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนัเดนิทางกลับ  และมหีนา้วา่งไม่

ต า่กวา่ 2 หนา้ (ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บหนา้พาสปอรต์ราชการ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าข ึน้จากประสบการณ์

และระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยู่

ทีดุ่ลยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** หมายเหตุ : ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทาง

สถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทตู

ไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธ ิใไมแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวซีา่ ** 

 

ขอ้มูลส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 



1. เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนือ่งจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบน

เครือ่งบนิทกุกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุ

เทา่ทีจ่ะสามารถท าได ้

2. กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง

กะทนัหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เพือ่ช าระกบัเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

เง ือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าตาล / เลอืดหมู) เทา่นัน้ กรณีทีท่า่นถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนี ้าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไม่มจีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทาง

พเิศษอืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขา

เขา้ไม่วา่กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี ้และ ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบ

เหมาจา่ย หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออก

เมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็

ตาม 

3. ทัวรน์ี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ 

หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีไ่ม่ไดเ้กดิจากความผดิ

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่ภาษีน ้ามัน 

คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเทีย่วตอ้งมีความพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสุดวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใช่เหตุที่

เกีย่วขอ้งกับทางบรษัิท อาทเิชน่ วซี่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทาง

บรษัิทจะรับผดิชอบคนืคา่ทวัรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไม่ไดช้ าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแกคู่่คา้

ตามหลกัปฏบิตัเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทวัรน์ี ้เป็นการช าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใช ้

บรกิารสว่นใดสว่นหนึง่ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์นี้ข ึน้ ไม่วา่กรณีใดก็

ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 


