
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไคโร – พิพิธภณัฑอี์ยปิต ์สถานที�รวบรวมโบราณวตัถุและรอ่งรอยอารยธรรมอียปิตใ์นยุคตา่งๆ  

กีซ่า – สถานที�ตั'ง มหาปิรามิด * ใน + สิ�งมหศัจรรยข์องโลก 
เมมฟิส / เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียปิตโ์บราณ / ซคัคารา่  

ปีรามิดขั'นบนัได ตน้แบบของปิรามิดในยุคต่อมา 
อเล็กซานเดรยี / เมืองสาํคญัในสมยัพระนางคลีโอพตัรา  

สมัผสับรรยากาศรมิทะเลเมดิเตอรเ์รเนีย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

20:30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั'น : แถว Q 
เคานเ์ตอร ์14-20 สายการบินอียิปต ์ซึ�งมีเจา้หน้าที�บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวก
ดา้นสมัภาระแก่ท่าน 

23.59.  น.   �เหินฟ้าสู่ ประเทศอิยปิต ์โดยสายการบินอิยิปตแ์อร ์เที�ยวบินที� MS 961  

วนัที�สอง ไคโร –กีซ่า – มหาปิรามิด – สฟิงซ ์– เมมฟิส – ซคัคาร่า – ปิรามิดขั'นบนัได 
04.10 น. ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระในการเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย : ชั �วโมง) เขา้โรงแรมเพื�อรับประทาน
อาหาร 

เชา้ � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
ไดเ้วลาอนัสมควร นําคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึ�งอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก นําท่านชม มหาปิรามิด 
ที�ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็น 9 ใน : สิ�งมหศัจรรยข์องโลก  เป็นชื�อเรียกของสถานที�ฝังพระศพของเมืองเลโทโพ
ลิสโบราณ(ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพื? นที� 2,000 ตร.ม. บนที�ราบ
สูงทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นที�ตั?งของมหาปิรามิด 3 องค์ ซึ�งองค์
ฟาโรหแ์ห่งอียิปตโ์บราณสรา้งขึ? นเพื�อฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็น
สิ�งก่อสรา้งที�ยิ�งใหญ่และเก่าแก่ที�สุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั?งสิ? น CD ปี 
สรา้งจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกว่า E ตัน หินแต่ละ
กอ้นวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซึ�ง
ประกอบดว้ย 

1) ปิรามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สร้างในพื? นที�  53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สร้างด้วย
หินแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง น้าหนักกว่ากว่า 60 ตันภายในมีห้องโถงหลายห้อง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถง
พระราชา หอ้งโถงพระราชินี เป็นปิรามิดที�ใหญ่ที�สุดในโลก กล่าวกนัว่าอาจนาวิหารเซ็นตปิ์เตอรที์�กรุงโรม
รวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที�ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ รวมไวใ้นปิรามิดแห่งนี? ไดอ้ย่าง
สบาย  
2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิรามิด 
10 เมตร สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทาให้ดูสง่ากว่าปิรามิด 2 องค์ กินเนื? อที�ประมาณ 1.6 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตร มีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  
3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที�สุด สูง 
66.45 เมตร ปัจจุบนัสูงเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     
ชม “สฟิงซ”์ ที�แกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละลาํตัวเป็นสิงโต ท่าน
อาจจะขี�อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลัง อิสระเดินเที�ยวตามอัธยาศัย 
(หรือเขา้ไปชมภายในตวัปีระมิดซึ�งเชื�อว่าเป็นที�ฝังพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมิดนั'น ภายใน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่ มีทางเดินซึ�งเราสามารถเดินลงไปดูได ้ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการทวัร ์
และตอ้งไปเขา้คิวซื' อบตัรเอง เนื�องจากในแตล่ะวนัจะมีผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกินวนัละ YZZ คนเท่านั'น) 
ชม ตวัสฟิงซ ์ที�แกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละลาํตวัเป็นสิงโต (หาก
สนใจขี�อูฐ กรุณาตดิตอ่ที�หวัหนา้ทวัร ์ราคาประมาณ $10-15 เหรียญตอ่ท่านตอ่หนึ�งตวั)  

 
 
 
 
 
 
เที�ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ�งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปตโ์บราณกวา่ 5,000 ปี เป็นเมืองที�

ไดร้บัการบันทึกในประวติัศาสตร์ว่ามีความสําคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างใหเ้ป็นหนึ� งเดียวโดย
กษัตริยเ์มนาปฐมกษัตริยแ์ห่งราชวงศที์� 1 ที�นี�ท่านจะไดช้ม รูปแกะสลกัขนาดยกัษ ์ดว้ยหินอลาบาสเตอรข์อง
ฟาโรหร์ามเสสที� 2 ฝีมือการแกะสลกัเป็นเยี�ยม ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็นตน้อินทผาลมัขึ? นสวยงามเป็นทิวแถว 
เดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณที�ใกลก้ันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื�อชม ปีรามิดขั'นบันได เป็นสิ�งก่อสรา้งขนาด
ใหญ่ ใชเ้ป็น สถานที�ฝังพระศพของ กษัตริย ์ ซอเซอร ์และเป็นตน้แบบของ ปีรามิดในยุคต่อมา  

 
 
 

 
 
คํ �า  � บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  
       � นาํท่านเขา้สู่ที�พกั HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั : ดาว  

วนัที�สาม อเล็กซานเดรีย – ป้อมปราการซิทาเดล – หลุมฝังศพใตดิ้นแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย ์ – 
ล่องเรือแม่นํ'าไนล ์+ Dinner + ระบาํหนา้ทอง       

เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ C ชั �วโมง) นําท่านถ่ายรูปคู่กับ ป้อม 
ปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ�งในอดีตนั?นเป็นที�ตั?งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ�งในสิ�งมหศัจรรยข์อง
โลกยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลือเพียงส่วนที�เป็นฐานและไดมี้รบัการทะนุบาํรุงต่อเติมจากสุลต่านเกยต์เบย ์โดย
รวบรามซากเดิมบางส่วนเขา้มา พกัผ่อนหยอ่นใจกบัการชมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนที�สวยงาม  

เที�ยง  � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
บ่าย นําท่านเที�ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ�งเป็นเมืองสาํคญัในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์เดิมทีเป็นหมู่บา้นประมง

เล็กๆ ที�ชื�อว่า ราคอนดาห ์เมื�อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื�อ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 
กวา่ปีก่อนพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จึงใหมี้การปรบัปรุงขยายเมืองเพื�อเป็นเมืองหลวงและตั?งชื�อให้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลอ้งจองกบัชื�อของพระองค ์เมืองอเล็กซานเดรียนี? ยงัเป็นสถานที�สาํคญัในตาํนานรกัอนัยิ�งใหญ่ของ ราชินีเลอ
โฉมชื�อกอ้งโลก พระนางคลีโอพตัรา และนายทหารโรมนั มารค์ แอนโทนี และปัจจุบนัเมืองนี? ใหญ่เป็นอนัดับ
สองของประเทศ เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศที�ติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนที�มีชื�อเสียงแห่งหนึ�งของโลก ชม 
หลมุฝังศพใตดิ้นแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมนัในอดีตมีกว่า 
50,000 ศพ สุสานใตดิ้นแห่งนี? มีสามชั?น ชั?นที� 1 มีไวส้าํหรบัลาํเลียงโลงและศพ ชั?นที� 2 เป็นที�ฝังศพ และชั?นที� 
3 ใชเ้ป็นที�รวมญาติเพื�อระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเลี? ยงสงัสรรคก์นัทั?งวนั ซึ�งเล่ากนัว่าตอนที�นักโบราณคดีคน้พบ
ที�นี� เป็นครั?งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย  ์เป็นสิ�งสําคัญโบราณในสมัยโรมัน
ปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นชื�อเพื�อนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผูนํ้าที�ยิ�งใหญ่แห่ง
โรมนั ซึ�งภายหลงัทั?งสองไดก้ลายเป็นศตัรูกนัและปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต ์และได้
ถูกชาวอิยิปตฆ่์าเสียชีวิต ปัจจุบนันี? เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั?งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว 
ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัสู่เมืองหลวงกรุงไคโร 

 
 
 
 
 
 
คํ �า � บริการอาหารคํ �าบุฟเฟตบ์นเรือล่องไปตามแม่นํ'าไนล ์ชมบรรยากาศอนังดงามยามคํ �าคืนสองฟากฝั �ง 

แม่นํ' า พรอ้มชม และร่วมสนุกกับการแสดง ระบาํหนา้ทอ้ง (Belly Dance) อันเลื�องชื�อและการ แสดง
พื' นเมืองตา่งๆประกอบดนตรี 
� นาํท่านเขา้สู่ที�พกั HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั : ดาว  
 

 
 

 
 

 
วนัที�สี�        ไคโร – สุเหร่าโมฮมัเม็ด – ศูนยก์ลางการทาํกระดาษปาปิรุส – โรงงานผลิตหวันํ'าหอม 

เชา้         � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮมัหมดัอาลี ซึ�งเริ�มสรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จใน
ปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ในแบบตามอย่างออตโตมนั หรือ 
ตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ� งเป็นของขวัญในการ
แลกเปลี�ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที�สอง เพื�อสรา้ง
สมัพนัธไมตรีอนัดีระหวา่งอียิปตฝ์รั �งเศส  

เที�ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ�น 
นําท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็นอยูข่องชาวอิยิปตที์�แออดัอยูใ่นเมือง
หลวงถึง 9Q ลา้นคน ซึ�งถือ   ว่าเมืองที� ติดอันดับในความแออัดของชุมชนอันดับต้นๆ ของโลก แวะชม



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยก์ลางการทาํ กระดาษปาปีรุส ซึ�งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทําจาก ตน้กก (Papyrus) ใชบ้ันทึก
ขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์สาํคญัต่างๆ ในสมยัอียิปตโ์บราณ พรอ้มกบัแวะชม โรงงานผลิตหวั
นํ'าหอม ซึ�งกล่าวกนัว่าการทํานํ?าหอมนี? มีสืบทอดมาตั?งแต่สมยั พระนางคลีโอพตัรา และที�นี? ยงัเป็นศูนยก์ลาง
แหล่งผลิตหวันํ?าหอมขนาดใหญ่ใหก้บัยี�หอ้แบรนดเ์นมดงั ๆหลายยี�หอ้อีกดว้ย 

คํ �า � บริการอาหารคํ �า  ณ ภตัตาคาร 
                � นาํท่านเขา้สู่ที�พกั PYRAMID PARK  HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั : ดาว  

วนัที�หา้      ไคโร – พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาตอีิยปิต ์– ชอ้ปปิ' งตลาดข่าน - สนามบิน 

เชา้ � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําคณะเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียปิต ์อนัเลื�องชื�อ เป็นสถานที�ที�รวมศิลปะวตัถุโบราณมากมายที�สุด
(ค่าบตัรเขา้ชมมัมมี�ของพระมหากษัตริยท์ั'ง ** พระองค ์ไม่ไดร้วมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเขา้ชม
กรุณาติดต่อที�หัวหนา้ทัวร ์ค่าเขา้ชมประมาณ *ZZ อิยิปตป์อนด ์หรือ ประมาณ qZ USD) ชม โลงศพ
ทองคาํแทพ้รอ้มหนา้กากทองคาํ ของฟาโรห์ตุตันคาเมนอนัดังกอ้งโลก และสมบติัส่วนตัวอีกมากมายของ
พระองค ์อาทิเช่น เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อี? บรรลงักท์องคาํ  
ซึ�งภาพบนพนักเกา้อี? ที�โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเกา้อี? และมีพระมเหสีของ
พระองค์กําลังทานํ? ามันหอมให้ ทั?งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละขา้งอันแสดงถึงความรักความเผื�อแผ่อันลึกซึ? ง 
นอกจากนี? ท่านยงัจะไดช้มสมบติัอนัลํ?าค่าอื�นๆ อีกจาํนวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต 
สิ�งของทั?งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กวา่ 3,000 ปี 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง � บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น 
บ่าย นําท่านไปชอ้ปปิ? งสิ? นคา้พื? นเมืองอันงดงามที� ตลาดข่านเอลคาลีลี ตลาดสําคัญทางการคา้ขายของพื? นเและ

สินคา้ที�ระลึกที�ใหญ่ที�สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื? อของพื? นเมืองสวยๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นขวดนํ?าหอม
ที�ทําดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เครื�องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที�ระลึก
พื? นเมืองต่างๆ 

 
 
 
 
 
คํ �า � บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร / ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.35 น.     เหินฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที�ยวบินที� MS 960 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�หก      กรุงเทพฯ 
12.40 น    คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

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

ในกรณีที�ผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรอืตั uวเครื�องบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที�ของบรษิทัฯทราบทุกครั'งก่อนทาํการออกตั uวทุกประเภท  

มิฉะนั'นทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบความเสยีหายที�เกิดขึ' นในกรณีที�ทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง  
หรอืเปลี�ยนแปลงการเดินทาง 

หมายเหตุ   
� กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั'งนี' ทางบริษทัฯ จะยดึถือความปลอดภยั
เป็นหลกั 
� ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง จะมีการเปลี�ยนแปลง
ขนาดของพาหนะที�ใชใ้นการนาํเที�ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
�ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 15 ท่าน หรือต ํ �ากว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ 
ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ�มเตม็ ท่านละ 3,000 บาท 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ q-Y ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ q ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ q ทา่น) 
พกัเดียวเพิ�ม 

q:-qw ม.ค. xq 38,www บาท 38,www บาท 38,www บาท 4,ZZZ บาท 

Z+-*q ก.พ. xq 
*:-*w ก.พ. xq 

43,wZZ บาท 42,wZZ บาท 41,wZZ บาท 4,ZZZ บาท 

Z+-*q มี.ค. xq 
21-26 มี.ค. xq 

qz มี.ค.-Zq เม.ย. xq 
Z:-Zw เม.ย. xq 

38,www บาท 38,www บาท 38,www บาท 4,ZZZ บาท 

**-*x เม.ย. xq 42,wZZ บาท 41,wZZ บาท 40,wZZ บาท 4,ZZZ บาท 

*Y-*z เม.ย. xq 44,wZZ บาท 43,wZZ บาท 42,wZZ บาท 4,ZZZ บาท 

q+ เม.ย.-Zq พ.ค. xq 39,www บาท 39,www บาท 39,www บาท 4,ZZZ บาท 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนี' รวม 
1. ค่าตั Sวเครื�องบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ ชั?นประหยดั โดยสายการบินอิยิปต ์และ  

        นํ?าหนักกระเป๋าในการโหลดสมัภาระและเครื�องใชส้่วนตวั ท่านละ 9 ชิ? น นํ?าหนักไมเ่กิน EC กิโลกรมั 
E.     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3.     ค่าที�พกัหอ้งละ E ท่านตามที�ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั?งสิ? น 3 คืน 
W.     ค่ารถปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง  
Q.     ค่าอาหารทุกมื? อที�ระบุตามรายการ + ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทุกแห่งที�ระบุตามรายการ  
Y.     ค่าวีซ่าประเทศอียิปต ์(วีซ่ากรุป๊) ใชเ้วลาในการยื�นวีซ่าก่อนการเดินทาง ED วนั (สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 
:.     ค่าบริการนําทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และหวัหนา้ทวัรค์นไทยมืออาชีพผูช้าํนาญเสน้ทาง 
Z.     ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล {ZZ,ZZZ บาท  
        วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั?น”) 

(หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากวา่ Y เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ :Q ปี 
ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 

อตัราค่าบริการนี' ไม่รวม 
1. ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง 
2. ค่าภาษีมลูค่า :% และ ค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย C% 
3. ค่าขี�อฐู, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมี�ฟาโรห ์99 พระองค ์ที�พิพิธภณัฑฯ์ และรายการอื�นที�ไมไ่ดร้ะบุไว ้

ในรายการ 
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม สั �งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบารแ์ละทีวี

ช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. �ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 4 USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น : วนั เท่ากบั 16 USD)       
       �พนักงานขบัรถ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น : วนั เท่ากบั 12 USD) 
     �ค่าทิปค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ประมาณท่านละ 4 USD / ท่าน / วนั เทียบเท่ากบัไกดท์อ้งถิ�น  
กรณีจองนอ้ยกวา่ ED วนัก่อนการเดินทาง ตอ้งทาํวีซ่าที�เมืองไทย โดยมีค่าใชจ้่ายเพิ�มเติม EDDD บาท / ท่าน  

และตอ้งใช ้เอกสารประกอบการยื�นวีซ่า รายละเอียดตามทา้ยโปรแกรมทวัร ์
เงื�อนไขในการจองทวัร ์
�งวดที� * : สาํรองที�นั �งจา่ย *{, ZZZ บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน Y วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 
�งวดที� q :ชาํระยอดส่วนที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า qZ วนั  
�หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณียกเลิก 
 
�ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ? นจริง ณ วนันั?น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตั Sว
เครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  
�ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิaในการคืนเงินทั?งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื�องยื�นเอกสารไปยงั
สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั?ง ทั?งนี?  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ�งไม่
สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั?งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ? นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสาย
การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื�นๆเป็นสาํคญั  
***หมายเหต*ุ** 

�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิaยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน  ซึ�งใน
กรณีนี? ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั?งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์�นใหถ้า้ตอ้งการ 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิaที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์?  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุ
สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
�บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�น ๆ ที�นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกิดขึ? นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 
�ราคานี? คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ? น ตามอตัราค่านํ?ามนั หรือ 
ค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิaที�จะปรบัราคาตั Sว ตามสถานการณด์งักล่าว 
�เนื�องจากรายการทวัรนี์' เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ~การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ~ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
�หากลูกคา้ท่านใด ยื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลูกคา้ตอ้งชาํระค่ามัดจาํที� *Z,ZZZ บาท และค่าวีซ่าตามที�สถาน
ฑูตฯ เรียกเก็บ 

หมายเหตเุกี�ยวกบัการขอนุมตัวีิซ่าประเทศอียปิตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 
�ในการยื�นขอวีซ่า เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามที�ระบุ พรอ้มส่ง
มอบเอกสารประกอบการยื�นวีซ่า ไมน่้อยกวา่ 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง  
(ในกรณีที�เอกสารของท่านไมส่มบรูณ ์ทางสถานฑตูฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหมเ่อง หากตอ้งการยื�นวีซ่าอีกครั?ง) 
�ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่นดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซึ�งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ�มเติม
จากที�ไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครั?ง ซึ�งอาจจะทาํใหเ้กิดความไมส่ะดวกแก่ท่านได ้ 
� อนึ�งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบติัของลกูคา้ในแต่ละราย 
หากท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ที�นี?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�น ๆ ที�นอกเหนือ
การ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกิดขึ? นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การ
สูญหายความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 
�ราคานี? คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ? น ตามอตัราค่านํ?ามนั
หรือค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิaที�จะปรบัราคาตั Sว ตามสถานการณด์งักล่าว 
�เนื�องจากรายการทัวร์นี? เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิaการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิaไมคื่นเงินในทุกกรณี 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า x เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า q หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม ** 
 

**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�
ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั uว

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ~ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

*. เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศอียปิต ์– จอรแ์ดน  กรณีผูเ้ดินทางจองนอ้ยกว่า q* วนั 
- หนงัสือเดินทาง 
   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้วา่งเหลือสาํหรบัประทบัตราวีซ่า และตรา
ประทบั  เขา้ประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 4 หนา้เต็ม 
- รูปถ่าย 
   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 นิ? ว ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน จาํนวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายที�มีพื? นหลงัสีขาว เท่านั?น ทางสถานฑตูไม่
รบัพิจารณารูปถ่ายที�เป็นรูปสติc กเกอร ์หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายที�มีวิวดา้นหลงั หรือรูปที�
นํามาตดัต่อ 
- หลกัฐานการงาน 
  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง สาํเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนที�มีชื�อของผูเ้ดินทางแสดง
ความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไมต่อ้งใชต้วัจริง) 
  ***** สาํคญัมาก จะตอ้งเซ็นชื�อรบัรองสาํเนา และประทบัตราบริษัทเป็นสาํคญั ***** 
กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการทาํงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที�สงักดั มีขอ้ความระบุตาํแหน่ง เงินเดือน 
รายได ้  วนัเริ�มทาํงาน และช่วงเวลาที�ไดร้บัอนุมติัใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่านั?น และจะตอ้งประทบัตราบริษัท
รบัรองเป็นสาํคญั   
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัที�กาํลงัศึกษาอยู ่พรอ้มตราประทบัของ    
  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่านั?น) และสาํเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั?งเซ็นชื�อรบัรองสาํเนา 
- หลกัฐานการเงิน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในชื�อของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่านั?น(ไมเ่อา STATEMENT) 
หมายเหตุเกี�ยวกบัการขอนุมติัวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 
*** ในการยื�นขอวีซ่า เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามที�ระบุ พรอ้มส่ง
มอบเอกสารประกอบการยื�นวีซ่า ไมน่้อยกวา่ 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง (ในกรณีที�เอกสารของท่านไมส่มบรูณ ์ทางสถาน
ฑตูฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหมเ่อง หากตอ้งการยื�นวีซ่าอีกครั?ง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่นดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซึ�งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ�มเติมจากที�
ไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครั?ง ซึ�งอาจจะทาํใหเ้กิดความไมส่ะดวกแก่ท่านได ้ 
*** อนึ�งระเบียบของสถานฑตูฯ ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบติัของลกูคา้ในแต่ละราย หาก
ท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ที�นี?  

q.ตวัอยา่งเอกสารในการยื�นวีซ่า อียปิต ์แบบON ARRIVAL  ตอ้งส่ง
ใหก้บัทางบริษัทก่อนการเดินทาง q* วนั  

 
 
 
  
  

  

  

 


