
 

 

BHT9191422 ทวัร์อียิปต์ ไคโร กีซา่ อเลก็ซานเดรีย (เลสโกพีระมิด) &D(N BY EY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัที�หนึ�ง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี 
  (สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์                  (-/-/-)                                 
23.00 น. ขอเชญิทุกท่านพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตู

ทางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร์ Q สายการบนิ Etihad Airways (EY) โดยมีเจา้หนา้ที&ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั �นตอนการเช็คอนิ และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพื&อเตรยีมความพรอ้มก่อนออก
เดนิทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

02.15 น. นําท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีกรุงอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการ
บนิ Etihad Airways เที&ยวบนิที& EY407 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ั�วโมง 20 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
 
วนัที�สอง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี– ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร (อยีปิต)์ – เมอืงกซีา – มหาพรีะมดิ –  
  มหาสฟิงซ ์                                   (-/L/D)      
05.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์** เพื�อเปลี�ยนเครื�อง ** 
09.55 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์โดยสายการบนิ Etihad Airways 

เที&ยวบนิที& EY653 
** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ั�วโมง 50 นาท ีบรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 

11.45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากร (เวลาทอ้งถิ&นชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชั&วโมง)  

 กรุงไคโร (Cairo) หรอืชื&อเรยีกในภาษาอาหรับคอื “กอฮเิราะฮ”์ หมายความว่า ชัยชนะ โดยระหว่างการก่อนสรา้ง
เมอืงไดม้กีารมองเห็นดาวอังคาร ซึ&งดาวอังคารเปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์ของการทําลายลา้ง หรอือกีนัยหนึ&งคอืไคโร
เป็นเมอืงที&รบชนะทกุกองทัพที&มาโจมตตีั �งแตก่องทัพมองโกล, กองทัพครเูสด หรอืแมแ้ตก่องทัพของออตโตมัน วา่กนั
วา่ไคโรเป็นดนิแดนแหง่อารยธรรมและโบราณคดอีนัลี�ลบัและน่าพศิวง ทั �งยังมแีมนํ่�าไนลท์ี&ยาวที&สดุในโลกไหลผา่น ซึ&ง
ในปัจจุบันไคโรไดก้ลายเป็นเมอืงหลวงของอยีปิต ์เป็นศนูยก์ลางของศาสนาอสิลาม ทั �งยังมคีวามสําคัญดา้นการเมอืง
และวฒันธรรมในดนิแดนตะวนัออกกลาง ปัจจบุนัมปีระชากรกวา่ 20 ลา้นคน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพืPนเมอืง) 



 

 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงกซีา ชม “มหาพรีะมดิ” ที&ไดรั้บการยกย่องวา่เป็น 1 ใน 7 สิ&งมหัศจรรยข์องโลก ครอบคลุม
พื�นที& 2,000 ตร.ม. บนที&ราบสงูทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้เป็นที&ตั �งของมหาพรีะมดิ 3 องค ์ซึ&งองคฟ์าโรหแ์ห่งอยีปิต์
โบราณสรา้งขึ�นเพื&อใชเ้ป็นที&ฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นสิ&งกอ่สรา้งที&ย ิ&งใหญ่และเกา่แกท่ี&สดุของโลก ใชเ้วลา
กอ่สรา้งทั �งสิ�น 30 ปี สรา้งจากแท่งหนิขนาดใหญม่าก แตล่ะกอ้นมนํี�าหนักกวา่ 2 ตัน นํามาวางชดิตดิกันเป็นรูปทรางก
รวยแบบแนบสนทิมาก แมแ้ตก่ระดาษก็สอดไมผ่า่น พรีะมดิแหง่นี�ประกอบไปดว้ย 

1) พรีะมดิคอีอพส ์(Cheops) หรอื พรีะมดิคฟู ู(Khufu) นยิมเรยีกกนัในอกีชื&อหนึ&งวา่ มหาพรีะมดิแหง่กซีา (The 
Great Pyramid of Giza) เป็นพรีะมดิที&มขีนาดใหญแ่ละเกา่แกท่ี&สดุ สรา้งในสมัยของฟาโรหค์ฟู ูแหง่ราชวงศ ์ที& 4 
มขีนาดพื�นที& 53 ตร.ม. สงู 146 เมตร สรา้งดว้ยหนิแกรนติ 2.3 ลา้นแทง่ นํ�าหนักกวา่กวา่ 60 ตนั ภายในมหีอ้งโถง
หลายหอ้ง อาทเิชน่ หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา และหอ้งโถงพระราชนิี เป็นตน้ สรา้งขึ�นเพื&อใชเ้ป็นที&เก็บ
รักษาศพ เพื&อรอการกลบัมาคนืชพีตามความเชื&อของชาวอยีปิตใ์นยคุนั�น 

2) พรีะมดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าเฟรซึ&งเป็นพระโอรสของฟาโรหค์ูฟู เป็นพีระมดิหนึ&งในสาม
พรีะมดิแห่งกซีา ซึ&งตั �งอย่ตรงกลางถัดจากพรีะมดิคูฟู สรา้งในปี 2465 กอ่น ค.ศ. สงู 136 เมตร สรา้งบนเนนิดนิ
ขนาดใหญ่ ส่วนยอดของพีระมดิแห่งนี�มีชั �นหนิปูนขัดมันที&ชาวอียปิต์โบราณก่อสรา้งปิดเป็นผิวชั �นนอกที&ยัง
หลงเหลอือยู ่มหีอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แตภ่ายในถกูบกุรุก ทําลายเสยีหายไปมาก นอกจากนี�ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบั
พรีะมดิเคเฟรน ยังมมีหาสฟิงซท์ี&เป็นรูปแกะสลักจากหนิกอ้นเดยีวที&ใหญ่ที&สุดอกีแห่งหนึ&งของโลกและยังเป็น
อนุสาวรยีแ์บบแกะสลกัลอยตวัที&เกา่แกท่ี&สดุในโลกอกีดว้ย 

3) พรีะมดิมเิซรนิุส (Mycerinus) หรอืพรีะมดิเมนคเูร (Menkaure) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนคเูรโอรสของฟาโรห์
เคเฟรน สรา้งในปี 2420 ก่อน ค.ศ. มขีนาดเล็กที&สุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบันสูงเพยีง 62.18 เมตร กวา้ง 108 
เมตร มขีนาดเล็กที&สุดในบรรดาพรีะมดิทั �ง 3 แห่งของกซีา ทางทศิใตข้องพรีะมดิเมนคูเร ยังมกีารสรา้งพรีะมดิ
ราชนิีทั �ง 3 (The Three Queen's Pyramids) เพื&อใชเ้ป็นที&เก็บพระศพของราชนิี 3 องคใ์นสมัยของฟาโรหเ์มน
คเูร   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั�นนําท่านชม “มหาสฟิงซ ์(The Great Sphinx of Giza)” ต ัPงอยูด่า้นหนา้ของพรีะมดิเคเฟรน ซึ�ง
เป็นสว่นหนึ�งของหมูพ่รีะมดิแหง่กซีาและยงัถอืเป็นสฟิงซท์ี�มขีนาดใหญท่ี�สดุในโลก แกะสลักจากเนนิหนิ
ธรรมชาตเิพยีงกอ้นเดยีว มสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละลําตัวเป็นสงิโต มหีนา้ที&เปรยีบเสมอืนเป็นตัวแทน
ของกษัตรยิ ์และมพีลงัพเิศษเพื&อปกป้องพระศพและทรัพยส์มบตัทิี&อยูภ่ายในพรีะมดิ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

** แนะนําโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 
1. อสิระใหท้า่นขี�อูฐกลางทะเลทราย พรอ้มชมความงดงามของพรีะมดิ ท ัPง 3 แหง่ที�ต ัPงตระหงา่นเป็น

ฉากหลงั (1 ทา่นตอ่อฐู 1 ตวั ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท)ี (คา่ใชจ้า่ยในการขี�อฐู ทา่นละ 20 เหรยีญ
ดอลลา่รส์หรฐั (USD.)) โปรดทราบประกนัอบุตัเิหตทุี�รวมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลมุกจิกรรม
พเิศษ ดงัน ัPนขึPนอยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น** 
 

2. หรอือสิระใหท้า่นเขา้ชมดา้นในพรีะมดิ ซึ�งเชื�อวา่เป็นที�ฝงัพระศพขององคฟ์าโรห ์ผูส้รา้งพรีะมดิน ัPน 
ภายในจะมเีป็นหอ้งโถง ทางเดนิที�สามารถเขา้ไปชมได ้(คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมพรีะมดิคฟู ูทา่นละ 
30 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) // คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมพรีะมดิเคเฟรน ทา่นละ 10 เหรยีญ
ดอลล่าร ์สหรฐั (USD.) และค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพีระมิดมิเซรินุส หรือพีระมิดเมนคูเร 
(Menkaure) ท่านละ 10 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.)) ท ัPงนีPในแต่ละวนั การเขา้ชมปิรามดิจะ
จาํกดัผูเ้ขา้ชมไดไ้มเ่กนิวนัละ 300 คนเทา่น ัPน กรณีสนใจเขา้ชมกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้  
**หมายเหต ุ: ในการเขา้ชมพรีะมดิเป็นที�แคบและอากาศเบาบาง และตอ้งทําการปีนบนัไดเพื�อเขา้
ไปชมดา้นใน** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพืPนเมอืง) 



 

 

� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Oasis Hotel, Cairo หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�สาม ไคโร – เมอืงอเล็กซานเดรยี – หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี – เสาปอมเปย ์–  
  ป้อมปราการซทิาเดล  – หอ้งสมดุแหง่อเล็กซานเดรยี – ไคโร          (B/L/D)      
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเล็กซานเดรยี (Alexandria) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั&วโมง 30 นาท)ี เมอืงสําคญัใน
สมัยโรมันปกครองอยีปิต ์ที&ใหญเ่ป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงไคโร ตั �งอยูท่างเหนอืสดุของอยีปิตร์มิฝั&งทะเล
เมดเิตอรเ์รเนยีน (Mediterranean Sea) ใกลก้บัปากแมนํ่�าไนล ์เดมิทเีป็นหมูบ่า้นประมงเล็กๆ ที&มชี ื&อวา่  
ราคอนดาห ์เมื&อ 332 ปีกอ่นครสิตกาล พระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชเดนิทางมาพบ จงึโปรดใหม้กีารปรับปรุงขยาย
เมอืงเพื&อสรา้งเป็นเมอืงหลวงและตั �งชื&อใหค้ลอ้งจองกบัชื&อของพระองค ์นอกจากนี�เมอืงอเล็กซานเดรยี ยังเป็นสถานที&
สําคัญในตํานานรักอันยิ&งใหญ่ของ พระนางคล ีโอพัตรา และจอมทัพผูก้ลา้แห่งโรมัน มารค์ แอนโทนี ปัจจุบันเมอืงอ
เล็กซานเดรยีเป็นเมอืงตากอากาศที&มชี ื&อเสยีงแหง่หนึ&งของโลก 
นําท่านเขา้ชม หลุมฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี (Catacombs) เป็น 1 ใน 7 สิ&งมหัศจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง 
เป็นสุสานของชาวโรมันในอดตี มทีั �งหมดสามชั �น ชั �นที& 1 ใชสํ้าหรับการลําเลยีงโลงและศพ ชั �นที& 2 ใชเ้ป็นที&ฝังศพ 
และชั �นที& 3 ใชเ้ป็นสถานที&รวมญาตแิละเพื&อรําลกึถงึผูต้าย โดยมกีารเลี�ยงสังสรรคก์ันทั �งวัน ซึ&งเล่ากันว่าตอนที&นัก
โบราณคดคีน้พบที&นี&เป็นครั �งแรก บนโตะ๊ยังมขีวดไวนแ์ละจานวางอยู ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืPนเมอืง)  
บา่ย นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอก เสาปอมเปย ์(Pompey’s Pillar) สิ&งสําคญัโบราณในสมัยโรมันปกครองอยีปิตท์ี&แสดงถงึการ

ฉลองชยัชนะของชาวโรมัน เป็นเสาหนิแกรนติสแีดงสงู 27 เมตร หัวเสาประดับดว้ยลวดลายคอรนิเทรยีน ซึ&งถอืวา่เป็น
เสาหนิที&ใหญ่ที&สดุเท่าที&เคยสรา้งขึ�นมา เชื&อกนัวา่เสาแหง่นี�ไดช้ื&อมาจาก ปอมเปย ์(Pompey) ซึ&งเป็นเพื&อนสนทิของจู
เลยีส ซซีา่ (Julius Caesar) ผูนํ้าที&ย ิ&งใหญ่แหง่โรมัน ภายหลังทั �งสองไดก้ลายเป็นศัตรูกัน และปอมเปยก็์ไดห้ลบหนี
มายังเมอืงอเล็กซานเดรยี กอ่นถกูชาวอยิปิตฆ์า่ตาย จเูลยีสซซีารจ์งึไดทํ้าพธิเีผาศรีษะของปอมเปยท์ี&เสาแหง่นี� ปัจจบุัน
นี�เหลอืเพยีงเสาแบบกรกีตั �งอยูอ่ยา่งโดดเดน่กบัสฟิงซอ์กีสองตัว (คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมทา่นละ 10 เหรยีญดอล
ลา่รส์หรฐั (USD.) กรณีสนใจเขา้ชมกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร*์*)   
นําท่านถ่ายรูปกับ ป้อมปราการซทิาเดล (Citadel) ป้อมปราการโบราณที&ยังมคีวามสวยงาม ตั �งอยู่รมิชายฝั&งทะเล
เมดเิตอรเ์รเนยีน ป้อมแหง่นี�ถกูสรา้งขึ�นในครสิศตรรษที& 15 ในอดตีใชเ้ป็นที&ตั �งของ ประภาคารฟารอส ซึ&งถอืวา่เป็นหนึ&ง
ในสิ&งมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ ปัจจุบนัเหลอืเพยีงสว่นที&เป็นฐาน และไดม้รัีบการทะนุบํารุงตอ่เตมิจากสลุตา่นเกยต์



 

 

เบย ์(Sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay) ปัจจบุนัป้อมปราการแหง่นี�ไดก้ลายเป็นหนึ&งในพพิธิภณัฑท์างทะเลที&มี
นักทอ่งเที&ยวเขา้ชมเป็นจํานวนมาก  
นําท่านถ่ายรูปกับ หอ้งสมุดแห่งอเล็กซานเดรยี (Library of Alexandria) สถานที&รวบรวมเรื&องราวเกี&ยวกับ
ประวตัศิาสตรข์องอยีปิต ์ที&มนัีกโบราณคดจีากทั&วโลกมาคน้หาขอ้มลูเกี&ยวกบัเหตกุารณ์ในอดตี หอ้งสมดุนี�เคยถกูเผาใน
ครสิตศ์ตวรรษที&สี& โดยใชเ้วลาการสรา้งใหม ่12 ปี ดว้ยเงนิทนุ 220 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ภายในมสีถาปัตยกรรมอนัทันสมัย 
และมรีะบบป้องกนัอัคคภียัเป็นอยา่งด ีโดยรัฐบาลอยีปิตห์วังจะใหห้อ้งสมดุนี�เป็นศนูยก์ลางการเรยีน การวจัิยอารยธรรม
ของอยีปิต ์กรซี และประเทศตา่งๆ ในเมดเิตอรเ์รเนยีนตะวนัออก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุไคโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั&วโมง 30 นาท)ี 
คํ�า  บรกิารอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร (อาหารพืPนเมอืง) 

� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Oasis Hotel, Cairo หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�ส ี� ไคโร – เมอืงเมมฟิส – พพิธิภณัฑร์ามเสสที�สองแหง่เมอืงเมมฟิส – เมอืงโบราณซคัคารา่ – พรีะมดิข ัPนบนัได 
– ศนูยก์ลางการทํากระดาษปาปีรสุ – โรงงานผลติหวันํ Pาหอม                       (B/L/D)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมมฟิส (Memphis) ซึ&งเป็นเมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่แรกในยคุอยีปิตโ์บราณกวา่ 5,000 ปี เป็น
เมอืงที&ไดรั้บการบันทกึในประวัตศิาสตรว์่ามคีวามสําคัญในการรวมอยีปิตบ์นและอยีปิตล์่างใหเ้ป็นหนึ&งเดยีวกันโดย
กษัตรยิเ์มนา ปฐมกษัตรยิแ์ห่งราชวงศท์ี& 1 นําท่านชม พพิธิภณัฑร์ามเซสที�สองแหง่เมอืงเมมฟิส สถานที&เก็บรูป
แกะสลกัขนาดใหญข่องฟาโรหร์ามเซสที& 2 ที&มฝีีมอืการแกะสลกัเป็นเยี&ยมและงดงามมาก ระหวา่งทางทา่นยังจะไดเ้ห็น
ตน้อนิทผาลมัขึ�นสวยงามเป็นทวิแถวสวยงามอกีดว้ย  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั�นนําท่านสู ่เมอืงโบราณซคัคารา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั&วโมง) นําท่านชม พรีะมดิข ัPนบนัได อันเป็น
พรีะมดิแหง่แรกของอยีปิต ์ใชเ้ป็นสถานที&ฝังพระศพของกษัตรยิซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของพรีะมดิในยคุตอ่ๆมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืPนเมอืง) 
นําท่านแวะชม ศนูยก์ลางการทํากระดาษปาปีรุส ซึ&งเป็นกระดาษชนดิแรกของโลกทําจาก ตน้กก (Papyrus) ใช ้
บนัทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์สําคญัตา่งๆ นักประวตัศิาสตรเ์ชื&อวา่ มกีารใชก้ระดาษที&ทําจากปาปิรสุมา
ตั �งแต่ปฐมราชวงศข์องอยีปิต ์หรอืราวๆ 3,000 ปีกอ่นครสิตกาล จากนั�นนําท่านแวะชม โรงงานผลติหวันํ Pาหอม ซึ&ง
กลา่วกันวา่การทํานํ�าหอมนี�มสีบืทอดมาตั �งแตส่มัยพระนางคลโีอพัตรา และที&นี�ยังเป็นศูนยก์ลางแหลง่ผลติหัวนํ�าหอม
ขนาดใหญ ่ใหก้บันํ�าหอมแบรนดเ์นมดงั ๆหลายยี&หอ้อกีดว้ย 

คํ�า  บรกิารอาหารคํ�าแบบบุฟเฟ่ตบ์นเรอื พรอ้มนําท่านสมัผสับรรยากาศสองฟากฝั�งของแม่นํ Pาไนลย์ามคํ�าคนื 
พรอ้มชมการแสดงระบําหนา้ทอ้ง (Belly Dance) และการแสดงพืPนเมอืง อนัแสนลอืชื�อ   
� นําคณะเขา้สูท่ ี�พกั Oasis Hotel, Cairo หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที�หา้ ไคโร – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์- สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ี- ตลาดขา่นเอลคาลลีี� – ทา่อากาศยาน
นานาชาตไิคโร - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี                      (B/L/-)      

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําทา่นชม กรงุไคโร ใหท้า่นไดส้มัผัสวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวอยิปิตท์ี&อยูใ่นเมอืงหลวงแหง่นี�ถงึ 15 ลา้นคน ซึ&งถอื
ว่าเป็นเมืองที&ตดิอันดับในความแออัดของชุมชนมากที&สุดอันดับตน้ๆของโลก นําท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถาน
แหง่ชาตอิยีปิต ์(Museum of Cairo) นับเป็นพพิธิภัณฑท์ี&เกา่แกแ่ละมชีื&อเสยีงที&สดุทไีดร้วบรวมวัตถุโบราณที&ถูก
ขดุพบจากที&ตา่งๆ นํามาเก็บรักษาไวท้ี&พพิธิภณัฑแ์หง่นี� ชมโลงศพทองคําแทพ้รอ้มหนา้กากทองคําของฟาโรหต์ตุันคา
เมนอันดังกอ้งโลกและสมบัตสิว่นตัวอกีมากมายของพระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม พัด ของเลน่ตา่ง ๆ รถศกึและเกา้อี�
บรรลังกท์องคํา ซึ&งภาพบนพนักเกา้อี�ที&โรแมนตกิมากเป็นภาพของฟาโรหต์ุตันคาเมนประทับอยู่บนเกา้อี� และมพีระ
มเหสขีองพระองค์กําลังทานํ�ามันหอมใหท้ั �งคู่ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอันแสดงถงึความรักความเผื&อแผ่อันลกึซึ�ง 
นอกจากนี�ท่านยังจะไดช้มสมบัตอิันลํ�าค่าอื&นๆ อกีจํานวนมากเชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต สิ&งของ
ทั �งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี **การเขา้ชมพพิธิภณัฑแ์ห่งนีPยงันีPไม่รวมค่าบตัรเขา้ชมมมัมี�ของ
พระมหากษตัรยิท์ ัPง 11 พระองค ์(คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมทา่นละ 20 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) กรณี
สนใจเขา้ชมกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร*์*   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 
นําท่านชม สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ี(The Mohammad Ali Mosque) สรา้งขึ�นในปี ค.ศ. 1830 และแลว้เสร็จ
ในปี ค.ศ. 1857 เป็นสุเหร่าที&ใหญ่และสูงที&สุดในกรุงไคโร ตัวอาคารสรา้งจากหนิอลาบาสเตอร ์(Alabaster)  ตรง



 

 

กลางเป็นรปูสี&เหลี&ยมมโีดมขนาดใหญส่งู 52 เมตร เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 21 เมตร ตกแตง่ดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบ
ศลิปะอสิลาม ออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรกีในแบบอย่างออตโตมัน หรอืตุรกใีนปัจจุบัน ภายในมนีาฬกิาบนลานใน
สเุหร่าซึ&งเป็นของขวัญในการแลกเปลี&ยนกับอนุสาวรยีป์ลายแหลมโอบลิสิกข์องรามเซส ที&2 เพื&อสรา้งสัมพันธไมตรี
ระหวา่งอยีปิตแ์ละฝรั&งเศส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั�นนําท่านไปชอ้ปปิ�งสิ�นคา้พื�นเมอืงที& “ตลาดขา่นเอลคาลลีี� (Khan Al Khalili)” ตลาดขายของพื�นเมอืงและ
สนิคา้ที&ระลกึที&ใหญ่ที&สดุในกรุงไคโร ท่านสามารถเลอืกซื�อของพื�นเมอืงสวยๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นขวดนํ�าหอมที&ทํา
ดว้ยมอื สนิคา้ตา่งๆ เครื&องทองรปูพรรณ และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที&ระลกึพื�นเมอืงตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

*อาหารคํ�า อสิระตามอธัยาศยั เพื�อความสะดวกแกก่ารชอ้ปปิP ง** 
ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์เพื&อใหท้า่นมเีวลาใน
การทําเชค็อนิ และมเีวลาในการเลอืกซื�อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอืรา้นอาหาร 
 

วนัที�หก ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์– ทา่อากาศยานนานาชาติ
สวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ                         (-/-/-)      

01.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบ ูดาบ ีเมอืงอาบ ูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการ
บนิ Etihad Airways เที&ยวบนิที& EY658 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
06.35 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีเมอืงอาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์**เพื�อเปลี�ยน

เครื�อง ** 
08.45 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ Etihad Airways เที&ยวบนิที& EY408 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ช ั�วโมง บรกิารอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�องบนิ ** 
18.25 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

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

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเที�ยวบนิ ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ ่ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคา 
ไมร่วม 

ต ัzว 

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 กมุภาพนัธ ์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 

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



 

 

10 FEB EY408 AUH-BKK 08.55-18.05 

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 

 

** อตัรานีP ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น ** 
 

** อตัรานีPยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และ คา่บรกิารยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยว ประเทศอยีปิต ์ทา่นละ ประมาณ 1,500 บาท ** 
 

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

** หากทา่นที�ตอ้งออกต ัzวภายใน (เครื�องบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทกุคร ัPงกอ่นทําการออกต ัzวเนื�องจาก
สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลี�ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 
** สาํหรบัอตัราคา่บรกิารนีP จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจาํนวน 25 ทา่น ขึPนไป ในแตล่ะคณะ กรณีที�มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจาํนวนที�
กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเลื�อนการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิ�มขึPน เพื�อใหค้ณะ

ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 
 

** ทางบรษิทัขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ท ัPงหมดกอ่นทาํการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้ ** 
 

อตัราคา่บรกิารนีPรวม 
� คา่บัตรโดยสารโดยเครื&องบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชั �นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื&อน เปลี&ยนวันเดนิทาง หรอื อัพเกรด
ได ้
� คา่ภาษีนํ�ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ที&ม ี
� คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครื&องบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใต ้
ทอ้งเครื&องบนิได ้ท่านละ 2 ช ิ�น โดยมนํี�าหนักรวมกันไม่เกนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชิ�น ควรหนักไม่เกนิ 23 ก.ก. เชน่ 23 ก.ก. 1 ชิ�น 7 ก.ก. 1 
ชิ�น รวม 30 ก.ก.) 
� คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการที&ระบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ) 
� ค่าโรงแรมที&พักระดับมาตราฐานตามที&รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที&โรงแรมมหีอ้งพัก 3 ท่าน Triple 
ว่าง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแข่งขันกฬีา หรอื กจิกรรมอื&นๆ ที&ทําใหโ้รงแรมตามรายการที&ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิs ในการ
ปรับเปลี&ยนโรงแรมที&พักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้
เป็นสําคญั 
� คา่เขา้ชมสถานที&ตา่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชี�แจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  
� คา่อาหารตามที&รายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsในการปรับเปลี&ยนไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น
สําคญั 
� คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
� คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื&อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซื�อประกันเพิ&มเพื&อคุม้ครอง
สขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที&เป็นกรณีพเิศษ 
 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิารนีPไมร่วม 
� คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการที&ระบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 
มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครื&องดื&มที&สั&งเพิ&มนอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ที&ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอตัรา
คา่บรกิารจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครั �ง) 
� คา่ภาษีมลูคา่เพิ&ม 7% และภาษีหกั ณ ที&จา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 
� คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์พนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น รวมท ัPง 3 ทา่น ตลอดการเดนิทางตามธรรมเนยีม 1,800 บาท (THB) 
รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัPงนีPทา่นสามารถใหม้ากกวา่นีPไดต้าม
ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 
� คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื�นวซี่าท่องเที�ยวแบบหมู่คณะ (On Arrival) ประเทศอยีปิต ์ท่านละ ประมาณ 1,500 บาท 
(ท ัPงนีPเอกสารท ัPงหมดจะตอ้งยื�นพรอ้มกนัท ัPงกรุ๊ป โดยใชเ้วลายื�นประมาณ 20-30 วนัทําการ กรณีไมส่ะดวกยื�นแบบวซี่า On 
Arrival ลกูคา้จะตอ้งทําการยื�นตรงกบัสถานทตูเอง ซึ�งจะมคีา่ใชจ้า่ยอยูท่ ี�ประมาณ 2,500 บาท ไมร่วมคา่บรกิารยื�นวซีา่) 
 
เง ื�อนไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 
1. นักท่องเที&ยวหรือเอเย่นต ์กรุณาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั ก่อนการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ท่านละ 

15,000 บาท (กรุณาชําระเงนิมดัจําพรอ้มคา่วซี่า 1,500 บาท )  ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง ตัวอย่างเชน่ ท่านทําจอง
วันที& 1 กรุณาชําระเงนิมัดจํา สว่นนี�ภายในวันที& 3 กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านั�น โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทิันท ีหากยังไม่ไดรั้บ
ยอดเงนิมัดจําตามเวลาที&กําหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเช็คที&วา่งและทําจองเขา้มา
ใหมอ่กีครั �ง กรณีที&คณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsในการใหส้ทิธิsลกูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวนั 
และ เวลา ที&ทํารายการจองเขา้มาตามลําดบั เนื&องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีี&นั&งราคาพเิศษจํานวนจํากดั 

2. นักท่องเที&ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนที&เหลือทั �งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วนั กรณี
นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ชําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไม่ครบภายในกําหนด ไม่ว่าสว่นใดสว่นหนึ&ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูก
ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม กอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน ใหถ้อืว่านักท่องเที&ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์�นๆ
ทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์
เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วนัเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่วและวนัหยดุนักขตัฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศใน
ปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิทฯ 

 
เง ื�อนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์

(ผูม้รีายชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที&บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ&ง เพื&อลงนามในเอกสารแจง้ยนืยัน
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษรเทา่นั�น ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

2. กรณีนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์
อเีมลล ์หรือ เดนิทางมาที&บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ&ง เพื&อลงนามดําเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจ
ประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิค่าบรกิารต่างๆทั �งหมด 
พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที&ตอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ให ้
ครบถว้น โดยมเีงื&อนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี� 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ข ึPนไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัPงหมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไม่
วา่วนัใดวนัหนึ�ง ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีที�มคี่าใชจ้่ายตามจรงิ
มากกวา่กําหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิ�ม ที�เกดิขึPนจรงิท ัPงหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ�ในการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัPงหมด 
** ทั �งนี� ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที&ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที&ชําระแลว้เนื&องจากการจัดเตรียม การจัดการนําเที&ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเที&ยว เชน่ การสํารองที&นั&งตั|วเครื&องบนิ การจองที&พัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที&ตอ้งการันตมัีดจําหรอืซื�อขาดแบบมเีงื&อนไข หรอืเที&ยวบนิเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทั �งหมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอตัราคา่บรกิารนี� จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึ�นไป ในแตล่ะคณะ กรณีที&มผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที&กําหนด 
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิsในการยกเลกิ เลื&อน หรอื เปลี&ยนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิ&มขึ�น เพื&อใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 
ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วนั กอ่นการเดนิทางสําหรับ
ประเทศที&ไมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศที&มวีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ตท์กุทา่น



 

 

ยนิดทีี&จะชําระคา่บรกิารเพิ&มจากการที&มนัีกทอ่งเที&ยวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ที&ทางบรษัิทกําหนดเพื&อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท
ยนิดทีี&จะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที&ลูกคา้ดําเนินการยื&นวซี่าเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsไม่คนืค่าทัวร์ที&ลูกคา้ชําระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ&ง 
ยกเวน้ในกรณีที&วซีา่ไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี�ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ้่ายตามที&เกดิขึ�นจรงิทั �งหมด โดยคํานงึถงึ
ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี� วันจันทร ์ถงึศุกร ์
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที&รัฐบาลประกาศ
ในปีนั�นๆถอืวา่เป็นวนัหยดุทําการของทางบรษัิท 
 

ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั โรงแรมที�พกั ที�ทา่นควรทราบ 
1. เนื&องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี&ยว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแต่ละประเภท อาจจะไม่ตดิกัน หรอื อยู่คนละชั �นกัน 
และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึ&งถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื 
อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดี&ยว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิท
ขอสงวนสทิธิsในการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิ&มตามจรงิที&เกดิขึ�นจากนักทอ่งเที&ยวหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื&องปรับอากาศ เนื&องจากอยูใ่นแถบที&มอีณุหภมูตํิ&า  
3. กรณีที&มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิsในการ

ปรับเปลี&ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื&อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที&มลีักษณะเป็นอาคารแบบดั �งเดมิ (Traditional Building) หอ้งที&เป็นหอ้งเดี&ยวอาจเป็นหอ้งที&มขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบนํ�า ซึ&งขึ�นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั�นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
 
ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั การยื�นคาํรอ้งขอวซีา่ ที�ทา่นควรทราบ  
1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิsในการยื&นวซีา่แบบหมู่คณะประเภท On Arrival เท่านั�น กรณีที&ท่านไม่สามารถยื&นวซีา่พรอ้มกับคณะได ้

หากจําเป็นจะตอ้งยื&นกอ่น หรอืหลังคณะ ท่านจะตอ้งยื&นเป็นวซีา่เดี&ยว และยื&นตรงกับสถานทูตเท่านั�น และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไม่วา่
กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายที&เกดิขึ�นตามจรงิทั �งหมด เชน่ คา่บตัรโดยสารโดยเครื&องบนิ (ตั|ว) จะตอ้งออกกอ่น
แตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื&องจากทา่นยื&นหลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่ประเภท On Arrival (ไมเ่ก็บเลม่พาสปอรต์) โดยปกตทิั&วไปคอื 20-30 วนัทําการ (เป็นอยา่งนอ้ยไมร่วม
วนัเสาร ์- อาทติย)์ ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บัจํานวนผูส้มัครในชว่งนั�น ๆ ซึ&งหากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเที&ยว ที&มผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้ง
ใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

3. กรณีทา่นไมส่ามารถยื�นวซี่าพรอ้มคณะไดต้ามที�กําหนดการหลงัจากที�คณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง จําเป็นตอ้งเสยีคา่
สว่นตา่ง กรณียื�นวซีา่เดี�ยว โดยยื�นตรงกบัสถานทตู ทา่นละประมาณ 2,500-3,000 บาท ไมร่วมคา่บรกิารยื�นวซีา่ (ไมม่ี
ย ื�นวซีา่ประเภทดว่น) 

 

 
การเตรยีมเอกสาร เพื�อขอยื�นวซีา่ทอ่งเที�ยวประเทศอยีปิต ์แบบหมูค่ณะ (On Arrival) 

สําหรบัผูเ้ดนิทางที�ถอืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกที&มรีูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟล(์ส)ีเป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. จากตน้ฉบบั (หา้มถ่าย

จากโทรศัพทม์อืถอื) และพาสปอรต์ตอ้งมอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ  และมหีนา้วา่งไมตํ่&ากวา่ 
2 หนา้ (ขอสงวนสทิธิsไมรั่บหนา้พาสปอรต์ราชการ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยื�นขอวซีา่ที�ไดก้ลา่วมานีP เป็นเพยีงขอ้มลูเบืPองตน้ที�ทางบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํขึPนจากประสบการณแ์ละ
ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึ�งอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ี�ดลุย

พนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้าํเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิ�มเตมิ จากที�ไดแ้จง้ไว ้ข ึPนอยูก่บัการ
พจิารณาของเจา้หนา้ที� และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบคุคล) การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทาง
สถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ัPงส ิPน ท ัPงนีPบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทางเทา่น ัPน อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถานทตูไม่
คนือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยื�นวซีา่ และมสีทิธิ�ไมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ ** 



 

 

 
ขอ้มลูสาํคญัเกี�ยวกบั สายการบนิ ที�ทา่นควรทราบ 
1. เกี&ยวกับที&นั&งบนเครื&องบนิ เนื&องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิsในการเลอืกที&นั&งบน

เครื&องบนิทกุกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากที&สดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางที&มาดว้ยกนั ไดนั้&งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากที&สดุเทา่ที&
จะสามารถทําได ้

2. กรณีที&ท่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขั �นตอนการจอง กรณีที&แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง
กะทันหนั อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ&มเพื&อชําระกบัเมนูใหมท่ี&ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

เง ื�อนไข และ ขอ้ควรทราบอื�นๆ ท ั�วไป ที�ทา่นควรทราบ 
1. ทัวรน์ี�สําหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยวเทา่นั�น 
2. ทัวรน์ี�ขอสงวนสทิธิsสําหรับผูเ้ดนิทางที&ถอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนํี�าตาล / เลอืดหมู) เท่านั�น กรณีที&ท่านถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ  (หนา้ปกสนํี�าเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี
วตัถปุระสงคเ์พื&อการทอ่งเที&ยว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชื&อมโยงเกี&ยวกบัการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ
อื&นๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทั �งฝั&งประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไม่ว่า
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsในการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที&จะเกดิขึ�นในสว่นนี� และ ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย 
หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอื
ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวรน์ี�เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที&ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทั �งหมด หรอืถูก
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทั �งหมดใหแ้ก่
ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื&อ นามสกลุ คํานําหนา้ชื&อ เลขที&หนังสอืเดนิทาง 
เลขที&วซีา่ และอื&นๆ เพื&อใชใ้นการจองตั|วเครื&องบนิ ในกรณีที&นักท่องเที&ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มา
ใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นที&เหลอืทั �งหมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsในการเปลี&ยนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื&อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 
และเวลา ณ วนัที&เดนิทางจรงิของประเทศที&เดนิทาง ทั �งนี� ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ที&เพิ&มขึ�นของนักท่องเที&ยวที&ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของ
ทางบรษัิท เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 
ความลา่ชา้ เปลี&ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื&น เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี�คํานวณจากอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันที&ทางบรษัิทเสนอราคา ดังนั�น ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิsใน
การปรับราคาคา่บรกิารเพิ&มขึ�น ในกรณีที&มกีารเปลี&ยนแปลงอัตราแลกเปลี&ยนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั|วเครื&องบนิ คา่ภาษีนํ�ามัน คา่
ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลี&ยนแปลงเที&ยวบนิ ฯลฯ ที&ทําใหต้น้ทนุสงูขึ�น 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอํีานาจในการใหคํ้าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อํานาจของบรษัิทกํากบัเทา่นั�น 

9. นักท่องเที&ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสิัยใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุี&เกี&ยวขอ้ง
กับทางบรษัิท อาทเิช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกดิอุบัตภิัยที&ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะ
รับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะสว่นที&บรษัิทยังไม่ไดช้ําระแกท่างคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลัก
ปฏบิตัเิทา่นั�น 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที&จะนําตดิตวัขึ�นเครื&องบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิ�น และรวมกนัทกุชิ�นไม่
เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึ&งมซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ที&ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นั�น ถา้สิ&งของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ที&กําหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจา้หนา้ที&โหลดใตท้อ้งเครื&องบนิเทา่นั�น 

11. สิ&งของที&มลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที&
โหลดใตท้อ้งเครื&องบนิเทา่นั�น 

12. คณะทัวรน์ี� เป็นการชําระค่าใชจ้่ายทั �งหมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที&ไดรั้บการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึ&ง
บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเที&ยวอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนั�นๆ กรณีที&ทา่นไมต่อ้งการใชบ้รกิาร
ส่วนใดส่วนหนึ&ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคี่าใชจ้่ายเพิ&มเตมิขึ�นตามมาเป็นบางกรณี ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิsในการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยที&เกดิขึ�นจรงิทั �งหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณีที&เกดิเหตกุารณ์นี�ข ึ�น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 
 

 



 

 

 


