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LEGEND OF CAIRO EGYPT 5 DAYS 3 NIGHTS (WY) 

ตํานานแห่งไคโร-อเล็กซานเดรีย 5 วนั 3 คืน บินโอมานแอร ์
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วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินไคโร อียิปต์                                                                ( -/-/D )                                        

06.00 น. คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สาย

การบินโอมาน แอร์ ซ่ึงมีเจา้หนา้ที่บริษทัฯ คอยให้การตอ้นรับพร้อมอาํนวยความสะดวกดา้นสัมภาระแก่ท่าน 

09.10 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินมัสกัตประเทศโอมาน เพือ่เปลี่ยนเคร่ือง โดยสายการบินโอมาน แอร์เที่ยวบินที่ 

                      WY 818 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชม. ) 

12.05 น. เดินทางถึงสนามบิน มสักตัประเทศโอมาน 

14.35 น. เหินฟ้าสู่ สนามบินไคโร ประเทศอียิปต ์โดยสารการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบิน ที่ WY 405 (ใช้เวลา 

                    เดินทาง 4 ชม. ) 

17.00 น. เดินทางถึงสนามบินไคโร ประเทศอียิปต ์(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) นาํทุกท่านเช็ค     

                   เอา้ทจ์ากสนามบินและเดินทางเขา้เมือง  

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา  ณ ภัตตาคาร 

                   นําท่านเข้าสู่ที่พกั PYRAMID PARK  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

           

วันที่สอง       ไคโร –กีซ่า – มหาปิรามิด – สฟิงซ์ – เมมฟิส – ซัคคาร่า – ปิรามิดข้ันบันได – ล่องแม่นํ้าไนล์+Dinner  (B/L/D ) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควร นาํคณะเดินทางสู่ เมืองกซ่ีา ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากกรุงไคโรมากนกั นาํท่านชม มหาปิรามิด ที่

ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลก  เป็นช่ือเรียกของสถานที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิส

โบราณ(ปัจจุบนัคอื ไคโร) ครอบคลุมพ้ืนที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นที่ตั้งของ

มหาปิรามิด 3 องค ์ซ่ึงองคฟ์าโรห์แห่งอียิปตโ์บราณสร้างขึ้นเพ่ือฝังพระศพของพระองคเ์อง  

นบัเป็นส่ิงก่อสร้างที่ย่ิงใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่

มาก แต่ละกอ้นหนกักว่า 2 ตนั หินแต่ละกอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซ่ึง

ประกอบดว้ย 
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1) ปิรามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สร้างในพ้ืนที ่53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สร้างดว้ยหินแกรนิต 2.3 

ลา้นแท่ง นา้หนกักว่ากว่า 60 ตนัภายในมีห้องโถงหลายห้อง ห้องโถงใหญ่ ห้องโถงพระราชา ห้องโถงพระ

ราชินี เป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวกนัว่าอาจนาวิหารเซ็นตปิ์เตอร์ที่กรุงโรมรวมกบัวิหารเซ็นตป์อลที่

ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ รวมไวใ้นปิรามิดแห่งน้ีไดอ้ยา่งสบาย  

2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิรามิด 10 เมตร 

สร้างบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทาให้ดูสง่ากว่าปิรามิด 2 องค ์กินเน้ือที่ประมาณ 1.6 ลา้นลูกบาศก์เมตร มีห้อง

โถงกวา้ง 2 ห้อง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  

3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร 

ปัจจุบนัสูงเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     

ชม “สฟิงซ์” ที่แกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพกัตร์ของฟาโรห์และลาํตวัเป็นสิงโต ท่าน

อาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทศัน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลงั อิสระเดินเที่ยวตามอธัยาศยั (หรือเข้า

ไปชมภายในตัวปีระมิดซ่ึงเช่ือว่าเป็นที่ฝังพระศพขององค์ฟาโรห์ผู้สร้างปีระมิดนั้น ภายในสร้างเป็นห้องโถง

ใหญ่ มีทางเดินซ่ึงเราสามารถเดนิลงไปดูได้ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ และต้องไปเข้าคิวซ้ือบัตร

เอง เน่ืองจากในแต่ละวันจะมีผู้เข้าชมได้ไม่เกินวนัละ 300 คนเท่านั้น) 

ชม ตัวสฟิงซ์ ที่แกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพกัตร์ของฟาโรห์และลาํตัวเป็นสิงโต (หาก

สนใจข่ีอูฐ กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหนึ่งตัว)  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่

ได้รับการบันทึกในประวติัศาสตร์ว่ามีความสําคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างให้เป็นหน่ึงเดียวโดย

กษตัริยเ์มนาปฐมกษตัริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่น่ีท่านจะไดช้ม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ดว้ยหินอลาบาสเตอร์ของ

ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลกัเป็นเย่ียม ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นตน้อินทผาลมัขึ้นสวยงามเป็นทิวแถว 

เดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณที่ใกลก้นัอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพ่ือชม ปีรามิดข้ันบันได เป็นส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ 

ใชเ้ป็น สถานที่ฝังพระศพของ กษตัริย ์ ซอเซอร์ และเป็นตน้แบบของ ปีรามิดในยคุต่อมา  

 

 

 

 

 

ค่ํา   บริการอาหารค่ําบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่นํ้าไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ําคืนสองฟากฝ่ัง แม่นํ้า 

พร้อมชม และร่วมสนุกกับการแสดง ระบําหน้าท้อง (Belly Dance) อันเลื่องช่ือและการ แสดงพื้นเมืองต่างๆ

ประกอบดนตรี 

 นําท่านเข้าสู่ที่พกั HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
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วันที่สาม        อเล็กซานเดรีย – ป้อมปราการซิทาเดล – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเลก็ซานเดรีย – เสาปอมเปย์ (B/L/D)       

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั ป้อม ปราการซิทา

เดล (CITADEL) ซ่ึงในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ 

ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบํารุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิม

บางส่วนเขา้มา พกัผ่อนหยอ่นใจกบัการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

บ่าย นาํท่านเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซ่ึงเป็นเมืองสาํคญัในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์เดิมทีเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ 

ที่ช่ือว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระ

เจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพ่ือเป็นเมืองหลวงและตั้งช่ือให้คลอ้งจองกบัช่ือ

ของพระองค ์เมืองอเล็กซานเดรียน้ียงัเป็นสถานท่ีสาํคญัในตาํนานรักอนัย่ิงใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมช่ือกอ้งโลก พระ

นางคลีโอพตัรา และนายทหารโรมนั มาร์ค แอนโทนี และปัจจุบนัเมืองน้ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ เป็นเมือง

พกัผ่อนตากอากาศที่ติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของโลก ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเด

รีย 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมนัในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใตดิ้นแห่งน้ีมีสามชั้น 

ชั้นที่ 1 มีไวส้ําหรับลาํเลียงโลงและศพ ชั้นท่ี 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพ่ือระลึกถึงผูต้าย โดยมี

การเลี้ยงสังสรรค์กนัทั้งวนั ซ่ึงเล่ากนัว่าตอนที่นักโบราณคดีคน้พบที่น่ีเป็นคร้ังแรก บนโต๊ะยงัมีขวดไวน์และจาน

วางอยู ่ชม เสาปอมเปย์ เป็นส่ิงสาํคญัโบราณในสมยัโรมนัปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย ์เป็น

ช่ือเพ่ือนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผูน้ําที่ย่ิงใหญ่แห่งโรมัน ซ่ึงภายหลงัทั้งสองไดก้ลายเป็นศตัรูกนัและปอมเปยไ์ด้

หลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต ์และไดถู้กชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบนัน้ีเหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบ

กรีก ตั้งอยูอ่ยา่งโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตวั ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัสู่เมืองหลวงกรุงไคโร 

 

 

 

 

 

 

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร 
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                นําท่านเข้าสู่ที่พัก HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

 

วันที่ส่ี        ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียปิต์ - สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี – ศูนย์กลางการทํากระดาษปาปิรุส – โรงงานผลิตหัว

นํ้าหอม – ตลาดข่านเอลคาลิลิ           (B/L/D) 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นาํคณะเขา้ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อนัเลื่องช่ือ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวตัถุโบราณมากมายที่สุด(ค่า

บัตรเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเข้าชมกรุณาติดต่อที่

หัวหน้าทัวร์ ค่าเข้าชมประมาณ 100 อิยิปต์ปอนด์ หรือ ประมาณ 20 USD) ชม โลงศพทองคําแท้พร้อมหน้ากาก

ทองคํา ของฟาโรห์ตุตนัคาเมนอนัดงักอ้งโลก และสมบติัส่วนตวัอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พดั 

ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อี้บรรลงัก์ทองคาํ  

ซ่ึงภาพบนพนักเก้าอี้ที่โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้ และมีพระมเหสีของ

พระองคก์าํลงัทานํ้ ามนัหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดงถึงความรักความเผ่ือแผ่อนัลกึซ้ึง นอกจากน้ี

ท่านยงัจะไดช้มสมบติัอนัลํ้าค่าอื่นๆ อีกจาํนวนมากเช่น แหวน สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต ส่ิงของทั้งหมด

ลว้นมีอายเุก่าแก่กว่า 3,000 ปี   

นาํท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซ่ึงเร่ิมสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวกรีก ในแบบตามอยา่งออตโตมนั หรือ ตุรกีในปัจจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซ่ึงเป็นของขวญัในการ

แลกเปลี่ยนกบัอนุสาวรียป์ลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สอง เพ่ือสร้างสัมพนัธไมตรีอนัดีระหว่างอียิปตฝ์ร่ังเศส  

 

เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

นาํท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิยิปตท์ี่แออดัอยูใ่นเมืองหลวงถึง 15 ลา้นคน ซ่ึงถือ   ว่า

เมืองที่ติดอนัดบัในความแออดัของชุมชนอนัดบัตน้ๆ ของโลก แวะชมศูนย์กลางการทาํ กระดาษปาปีรุส ซ่ึงเป็น

กระดาษชนิดแรกของโลกทาํจาก ต้นกก (Papyrus) ใชบ้นัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์สาํคญัต่างๆ 

ในสมยัอียิปตโ์บราณ พร้อมกบัแวะชม โรงงานผลิตหัวนํ้าหอม ซ่ึงกลา่วกนัว่าการทาํนํ้าหอมน้ีมีสืบทอดมาตั้งแต่

สมยั พระนางคลีโอพตัรา และที่น้ียงัเป็นศูนยก์ลางแหล่งผลิตหัวนํ้าหอมขนาดใหญ่ให้กบัย่ีห้อแบรนดเ์นมดงั ๆ

หลายย่ีห้ออีกดว้ย   นาํลูกคา้ช็อปป้ิงที่ ตลาดข่าน เอล-คาลิลี ถอืเป็นตลาดเก่าแก่ในอียิปต ์มีมาตั้งแต่ปี 1382 มีร้านคา้

กว่า 900 ร้าน ตลอดเส้นทางภายในตลาด อาคารทรงเก่าแก่แบบอาหรับโบราณถูกดดัแปลงเป็นร้านคา้ ย่ิงเดินลึกเขา้
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ไปจะพบมีร้านคา้ที่คงเอกลกัษณ์แบบโบราณของกรุงไคโรให้พบเห็นรวมทั้งสินคา้ที่ไม่คุน้ตา สาํหรับสินคา้ที่

จาํหน่ายตลาดแห่งน้ีมีให้เลือกอยา่งหลากหลาย ทั้งเคร่ืองเทศ เส้ือผา้ ผา้คลุมไหล่ หมอ้ทองเหลือง ตะเกียง โคมไฟ 

เคร่ืองทอง พีระมิดจาํลอง และอืน่ๆ อีกมากมาย  

ค่ํา  บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร / ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 

วันที่ห้า  ไคโร – มัสกัต – กรุงเทพ ฯ  

01.25 น. เหินฟ้าสู่สนามบินมสักตั โดยเที่ยวบินที่ “WY 408  

07.25 น.  เดินทางถึงสนามบินมสักัต ประเทศโอมาน  

08.50 น.  เดินทางต่อด้วยเที่ยวบิน WY 815 สู่เมืองไทย  

18.00 น.  ถึงสนามบินสุวรณภูมิ ด้วยความประทับใจมิรู้ลมื ..   

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

หมายเหตุ   

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภยัเป็นหลัก 

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ

พาหนะทีใ่ช้ในการนําเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากว่า 15 ท่าน หรือต่ํากว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดนิทาง ทางผู้จัดรายการ ขอพิจารณา

ยกเลกิการเดนิทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิม่เต็ม ท่านละ 3,000 บาท 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
พักเดียวเพิ่ม 

10-14 ก.ค. 65  

24-28 ก.ค. 65 
37,988 37,988 37,988 4,900 

07-11 ส.ค. 65 39,988 39,988 39,988 4,900 

21-25 ส.ค. 65 

04-08 ก.ย. 65 

18-22 ก.ย. 65 

37,988 37,988 37,988 4,900 

02-06 ต.ค. 65 38,988 38,988 38,988 4,900 

09-13 ต.ค. 65 39,988 39,988 39,988 4,900 

16-20 ต.ค. 65 38,988 38,988 38,988 4,900 

23-27 ต.ค. 65 39,988 39,988 39,988 4,900 

เก็บทิปสําหรับไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้าทวัร์ 60 USD/ท่าน/ทริป 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 3 คืน 

2.ค่าตัว๋เครื่องบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ รวมน้ําหนักกระเป๋า 30 กิโลกรมั 2 ใบ/ต่อ 1 ท่าน  

3.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

4.ค่ารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง  

5.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ + ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

6.ค่าวีซ่าประเทศอียิปต ์(วีซ่ากรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 30 วนั (สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

7.ค่าบริการนําทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  

8.ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว่์า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1.ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง 

2.ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

3.ค่าข่ีอูฐ, ค่าเขา้ไปในปิรามดิ, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมี่ฟาโรห ์ท่ีพิพิธภณัฑฯ์ และรายการอ่ืนท่ี  ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4.ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม สัง่พิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบารแ์ละทีวีช่อง

พิเศษ ฯลฯ 

5.ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและพนักงานขบัรถ ท่านละ 60-70 USD/ท่าน/ทริป         

 

     กรณีจองน้อยกว่า 30 วนัก่อนการเดินทาง ตอ้งทาํวีซ่าท่ีเมืองไทย โดยมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 800 บาท / ท่าน  

และตอ้งใช ้เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า รายละเอียดตามทา้ยโปรแกรมทวัร ์

 

 
 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วัน) พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง 

งวดท่ี 2 :ชาํระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน  

หากไม่ชาํระค่าใชจ่้ายภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

กรณียกเลิก 

 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
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กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเรื่องยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพือ่ใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึง่ไม่

สามารถแจง้ไดว่้าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยู่กับการพิจารณาและตดัสินใจของสาย

การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นสาํคญั  

 

***หมายเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งใน

กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน้ํามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ท่านใด ย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติ ลูกคา้ตอ้งชาํระค่ามัดจาํท่ี 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ีสถาน

ฑูตฯ เรียกเก็บ 

 

หมายเหตุเก่ียวกับการขอนุมัติวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

ในการยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสาสาํเนา

พาสปอรต์แสกนสีเป็น FILE PDF ไม่น้อยกว่า 30 ก่อนการเดินทาง  

(ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวีซ่าอีกครั้ง) 

ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม

จากท่ีไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 

 

 อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบติัของลูกคา้ในแต่ละราย 

หากท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ

การ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่ท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การ

สูญหายความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน้ํามนั

หรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
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**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวันเดินทางท่ี

ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 

1. เอกสารประกอบขอวีซ่าเดี่ยวเขา้ประเทศอียิปต ์ กรณีผูเ้ดินทางจองนอ้ยกว่า 30 วนั 

- หนังสือเดินทาง 

   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือสาํหรบัประทบัตราวีซ่า และตรา

ประทบั  เขา้ประทบัเขา้-ออกอย่างน้อย 4 หนา้เต็ม 

- รูปถ่าย 

   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จาํนวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพื้ นหลงัสีขาว เท่าน้ัน ทางสถานฑูตไม่

รบัพิจารณารูปถ่ายท่ีเป็นรูปสต๊ิกเกอร ์หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั หรือรูปท่ี

นํามาตดัต่อ 

- หลกัฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง สาํเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางแสดง

ความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) 

  ***** สาํคญัมาก จะตอ้งเซ็นช่ือรบัรองสาํเนา และประทบัตราบริษัทเป็นสาํคญั ***** 

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการทาํงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสงักดั มีขอ้ความระบุตาํแหน่ง เงินเดือน 

รายได ้  วนัเริ่มทาํงาน และช่วงเวลาท่ีไดร้บัอนุมติัใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และจะตอ้งประทบัตราบริษัท

รบัรองเป็นสาํคญั   

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ พรอ้มตราประทบัของ    

  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และสาํเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองสาํเนา 

- หลกัฐานการเงิน 

  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน(ไม่เอา STATEMENT) 

 

หมายเหตุเกี่ยวกบัการขอนุมติัวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่ง

มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไมส่มบูรณ์ ทางสถาน

ฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวีซ่าอีกครั้ง) 

 *** ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่นดุลยพนิิจของทางสถานฑูตฯ ซึง่ในบางกรณี อาจจะมกีารเรียกเอกสารเพิม่เติมจาก

ท่ีไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 

*** อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบติัของลูกคา้ในแต่ละราย หาก

ท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
 

 

2.ตวัอยา่งสาํเนาพาสปอรต์ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ 
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  ตอ้งส่งใหก้บัทางบริษัทก่อนการเดินทาง 30 วนั 

 


