
BHT9193252 ทวัรอ์ียิปต ์ไคโร กีซา่ อเลก็ซานเดรยี [เลทสโ์ก มหาสฟิงซ]์ 
 

 
 



 
งเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ี 

 วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิคเูวต กรงุคเูวต ประเทศคเูวต 

 

21.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์R สายการ

บนิ Kuwait Airways โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
23.50 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคเูวต กรงุคเูวต ประเทศคเูวต โดยเทีย่วบนิที ่ KU414 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 
 

วนัทีส่อง สนามบนิคูเวต เมอืงคูเวต ประเทศคูเวต – สนามบนิไคโร เมอืงไคโร ประเทศอยีปิต ์– เมอืงเก่าไคโร – สุเหร่า

โมฮดัหมดัอาล ี– ศนูยก์ลางการท ากระดาษปาปีรสุ – โรงงานผลติหวัน า้หอม       

 

04.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคเูวต เมอืงคเูวต ประเทศคเูวต ** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

**พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย KUWAIT AIRWAYS LOUNGE ระหวา่งรอเปลีย่นเครือ่ง พรอ้ม SNACK BOX ทา่นละ 1 เซ็ต** 
 

09.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิไคโร กรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์โดยเทีย่วบนิที ่KU545 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง)  
  

 น าท่านเขา้สู ่กรงุไคโร (Cairo) หรอืชือ่เรยีกในภาษาอาหรับคอื “กอฮเิราะฮ”์ หมายความว่า ชัยชนะ โดยระหวา่งการกอ่น

สรา้งเมอืงไดม้กีารมองเห็นดาวอังคาร ซึง่ดาวอังคารเปรยีบเสมอืนสัญลักษณ์ของการท าลายลา้ง หรอือกีนัยหนึง่คอืไคโร

เป็นเมอืงทีร่บชนะทุกกองทัพทีม่าโจมตตีัง้แต่กองทัพมองโกล, กองทัพครูเสด หรอืแมแ้ต่กองทัพของออตโตมัน ว่ากันว่า

ไคโรเป็นดนิแดนแห่งอารยธรรมและโบราณคดอัีนลี้ลับและน่าพศิวง ทัง้ยังมีแม่น ้าไนลท์ี่ยาวที่สุดในโลกไหลผ่าน ซึง่ใน

ปัจจุบันไคโรไดก้ลายเป็นเมืองหลวงของอยีปิต ์เป็นศูนยก์ลางของศาสนาอสิลาม ทัง้ยังมีความส าคัญดา้นการเมืองและ

วัฒนธรรมในดนิแดนตะวันออกกลาง ปัจจุบันมปีระชากรกวา่ 20 ลา้นคน  
 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 



น าท่านชม สุเหรา่แห่งโมฮมัหมดัอาล ี(The Mohammad Ali Mosque) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1830 และแลว้เสร็จในปี 

ค.ศ. 1857 เป็นสุเหร่าทีใ่หญ่และสูงที่สดุในกรุงไคโร ตัวอาคารสรา้งจากหนิอลาบาสเตอร ์(Alabaster)  ตรงกลางเป็นรูป

สีเ่หลีย่มมโีดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เสน้ผ่าศูนยก์ลาง 21 เมตร ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศลิปะอสิลาม 

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบอย่างออตโตมัน หรือตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึง่เป็น

ของขวัญในการแลกเปลีย่นกับอนุสาวรยีป์ลายแหลมโอบลิสิกข์องรามเซส ที่2 เพื่อสรา้งสัมพันธไมตรรีะหว่างอยีปิตแ์ละ

ฝรั่งเศส  

 

 
 

น าท่านแวะชม ศูนยก์ลางการท ากระดาษปาปีรุส ซึง่เป็นกระดาษชนดิแรกของโลกท าจากตน้กก (Papyrus) ใชบั้นทกึ

ขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตุการณ์ส าคัญตา่งๆ นักประวัตศิาสตรเ์ชือ่วา่ มกีารใชก้ระดาษทีท่ าจากปาปิรุสมาตัง้แตป่ฐม

ราชวงศข์องอยีปิต ์หรอืราวๆ 3,000 ปีกอ่นครสิตกาล  

 

จากนัน้น าท่านแวะชม โรงงานผลติหวัน า้หอม ซึง่กล่าวกันวา่การท าน ้าหอมนี้มสีบืทอดมาตัง้แต่สมัยพระนางคลโีอพัตรา 

และทีน่ี้ยังเป็นศนูยก์ลางแหลง่ผลติหัวน ้าหอมขนาดใหญ่ ใหกั้บน ้าหอมแบรนดเ์นมดัง ๆหลายยีห่อ้อกีดว้ย 

 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

พกัที ่ OASIS HOTEL, CAIRO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ไคโร – เมอืงอเล็กซานเดรยี – หลุมฝังศพใตด้นิแห่งอเล็กซานเดรยี – เสาปอมเปย ์–  ป้อมปราการซทิาเดล  – 

หอ้งสมดุแหง่อเล็กซานเดรยี – ไคโร       

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอเล็กซานเดรยี (Alexandria) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองส าคัญใน

สมัยโรมันปกครองอยีปิต ์ทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงไคโร ตัง้อยู่ทางเหนือสุดของอยีปิตร์มิฝ่ังทะเลเมดิ

เตอรเ์รเนียน (Mediterranean Sea) ใกลกั้บปากแมน่ ้าไนล ์เดมิทเีป็นหมูบ่า้นประมงเล็กๆ ทีม่ชี ือ่วา่ราคอนดาห ์เมือ่ 332 ปี

กอ่นครสิตกาล พระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชเดนิทางมาพบ จงึโปรดใหม้กีารปรับปรุงขยายเมืองเพือ่สรา้งเป็นเมอืงหลวง

และตัง้ชือ่ใหค้ลอ้งจองกับชือ่ของพระองค ์นอกจากนี้เมอืงอเล็กซานเดรยี ยังเป็นสถานทีส่ าคัญในต านานรักอันยิง่ใหญ่ของ 

พระนางคล ีโอพัตรา และจอมทัพผูก้ลา้แห่งโรมัน มาร์ค แอนโทนี ปัจจุบันเมืองอเล็กซานเดรียเป็นเมืองตากอากาศที่มี

ชือ่เสยีงแหง่หนึง่ของโลก 

 



น าท่านเขา้ชม หลุมฝังศพใตด้นิแห่งอเล็กซานเดรยี (Catacombs) เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง เป็น

สสุานของชาวโรมันในอดตี มทัีง้หมดสามชัน้ ชัน้ที ่1 ใชส้ าหรับการล าเลยีงโลงและศพ ชัน้ที ่2 ใชเ้ป็นทีฝั่งศพ และชัน้ที ่3 

ใชเ้ป็นสถานทีร่วมญาตแิละเพือ่ร าลกึถงึผูต้าย โดยมกีารเลีย้งสังสรรคกั์นทัง้วัน ซึง่เล่ากันวา่ตอนทีนั่กโบราณคดคีน้พบที่นี่

เป็นครัง้แรก บนโต๊ะยังมขีวดไวนแ์ละจานวางอยู ่ 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)  

 

 น าท่านถ่ายรูปดา้นนอก เสาปอมเปย ์(Pompey’s Pillar) สิง่ส าคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอยีิปตท์ี่แสดงถงึการ

ฉลองชัยชนะของชาวโรมัน เป็นเสาหนิแกรนติสแีดงสงู 27 เมตร หัวเสาประดับดว้ยลวดลายคอรนิเทรยีน ซึง่ถอืวา่เป็นเสา

หนิทีใ่หญ่ทีส่ดุเท่าทีเ่คยสรา้งขึน้มา เชือ่กันวา่เสาแห่งนี้ไดช้ือ่มาจาก ปอมเปย ์(Pompey) ซึง่เป็นเพือ่นสนทิของจูเลยีส ซี

ซา่ (Julius Caesar) ผูน้ าทีย่ ิง่ใหญ่แห่งโรมัน ภายหลังทัง้สองไดก้ลายเป็นศัตรูกัน และปอมเปยก็์ไดห้ลบหนีมายังเมืองอ

เล็กซานเดรยี ก่อนถูกชาวอยิปิตฆ์่าตาย จูเลยีสซซีารจ์งึไดท้ าพธิเีผาศรีษะของปอมเปยท์ี่เสาแห่งนี้ ปัจจุบันนี้เหลอืเพียง

เสาแบบกรีกตัง้อยู่อย่างโดดเด่นกับสฟิงซ์อีกสองตัว (ค่าใช้จ่ายในการเขา้ชมท่านละ 10 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั 

(USD.) กรณีสนใจเขา้ชมกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์)   

 

จากนัน้น าท่านถ่ายรูปกับ ป้อมปราการซทิาเดล (Citadel) ป้อมปราการโบราณที่ยังมีความสวยงาม ตัง้อยู่รมิชายฝ่ัง

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ป้อมแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในครสิศตรรษที่ 15 ในอดตีใชเ้ป็นที่ตัง้ของ ประภาคารฟารอส ซึง่ถอืว่าเป็น

หนึง่ในสิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ ปัจจุบันเหลอืเพยีงสว่นทีเ่ป็นฐาน และไดม้รีับการทะนุบ ารงุตอ่เตมิจากสลุตา่นเกยต์

เบย ์(Sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay) ปัจจุบันป้อมปราการแห่งนี้ไดก้ลายเป็นหนึ่งในพพิธิภัณฑ์ทางทะเลที่มี

นักทอ่งเทีย่วเขา้ชมเป็นจ านวนมาก  

 

จากนั้นน าท่านถ่ายรูปกับ หอ้งสมุดแห่งอเล็กซานเดรยี (Library of Alexandria) สถานที่รวบรวมเรื่องราวเกีย่วกับ

ประวัตศิาสตร์ของอยีปิต ์ที่มีนักโบราณคดจีากท่ัวโลกมาคน้หาขอ้มูลเกีย่วกับเหตุการณ์ในอดตี หอ้งสมุดนี้เคยถูกเผาใน

ครสิตศ์ตวรรษที่สี ่โดยใชเ้วลาการสรา้งใหม่ 12 ปี ดว้ยเงนิทุน 220 ลา้นเหรียญสหรัฐ ภายในมีสถาปัตยกรรมอันทันสมัย 

และมรีะบบป้องกันอัคคภีัยเป็นอยา่งด ีโดยรัฐบาลอยีปิตห์วังจะใหห้อ้งสมดุนี้เป็นศนูยก์ลางการเรยีน การวจิัยอารยธรรมของ

อยีปิต ์กรซี และประเทศตา่งๆ ในเมดเิตอรเ์รเนียนตะวันออก  

 



 
 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุไคโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี 
 

เย็น บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ OASIS HOTEL, CAIRO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ไคโร – เมอืงเมมฟิส – พพิธิภณัฑร์ามเสสทีส่องแหง่เมอืงเมมฟิส – เมอืงโบราณซคัคารา่ – พรีะมดิข ัน้บนัได – 

กซีา – มหาพรีะมดิ  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเมมฟิส (Memphis) ซึง่เป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียปิตโ์บราณกว่า 5,000 ปี เป็น

เมอืงทีไ่ดร้ับการบันทกึในประวัตศิาสตรว์่ามีความส าคัญในการรวมอยีปิตบ์นและอยีปิตล์่างใหเ้ป็นหนึง่เดยีวกันโดยกษัตรยิ์

เมนา ปฐมกษัตรยิแ์ห่งราชวงศท์ี ่1 น าท่านชม พพิธิภณัฑร์ามเซสทีส่องแหง่เมอืงเมมฟิส สถานทีเ่ก็บรูปแกะสลักขนาด

ใหญ่ของฟาโรหร์ามเซสที ่2 ทีม่ฝีีมอืการแกะสลักเป็นเยีย่มและงดงามมาก ระหว่างทางท่านยังจะไดเ้ห็นตน้อนิทผาลัมขึน้

สวยงามเป็นทวิแถวสวยงามอกีดว้ย  



 
 

น าท่านสู ่เมอืงโบราณซคัคารา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) น าท่านชม พรีะมดิข ัน้บนัได อันเป็นพรีะมดิแห่ง

แรกของอยีปิต ์ใชเ้ป็นสถานทีฝั่งพระศพของกษัตรยิซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของพรีะมดิในยคุตอ่ๆมา 

 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกซีา ชม “มหาพรีะมดิ” ทีไ่ดร้ับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก ครอบคลุมพืน้ที ่

2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสงูทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้เป็นทีต่ัง้ของมหาพรีะมดิ 3 องค ์ซึง่องคฟ์าโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณสรา้ง

ขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีฝั่งพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่และเกา่แกท่ีส่ดุของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้สิน้ 30 



ปี สรา้งจากแท่งหนิขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นมนี ้าหนักกว่า 2 ตัน น ามาวางชดิตดิกันเป็นรูปทรงกรวยแบบแนบสนิทมาก 

แมแ้ตก่ระดาษก็สอดไม่ผา่น พรีะมดิแหง่นี้ประกอบไปดว้ย 

1) พรีะมดิคอีอพส ์(Cheops) หรอื พรีะมดิคูฟู (Khufu) นิยมเรียกกันในอีกชือ่หนึ่งว่า มหาพีระมดิแห่งกีซา (The 

Great Pyramid of Giza) เป็นพรีะมดิทีม่ขีนาดใหญ่และเกา่แกท่ีส่ดุ สรา้งในสมัยของฟาโรหค์ูฟู แห่งราชวงศ ์ที ่4 มขีนาด

พืน้ที ่53 ตร.ม. สงู 146 เมตร สรา้งดว้ยหนิแกรนติ 2.3 ลา้นแท่ง น ้าหนักกว่ากว่า 60 ตัน ภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง อาทิ

เชน่ หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา และหอ้งโถงพระราชนิี เป็นตน้ สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บรักษาศพ เพือ่รอการกลับมา

คนืชพีตามความเชือ่ของชาวอยีปิตใ์นยคุนัน้ 

2) พรีะมดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าเฟรซึง่เป็นพระโอรสของฟาโรหค์ูฟู เป็นพีระมดิหนึ่งในสามพีระมดิ

แห่งกซีา ซึง่ตัง้อย่ตรงกลางถัดจากพรีะมดิคูฟู สรา้งในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร สรา้งบนเนนิดนิขนาดใหญ่ สว่น

ยอดของพรีะมดิแห่งนี้มีชัน้หนิปูนขัดมันทีช่าวอยีปิตโ์บราณกอ่สรา้งปิดเป็นผวิชัน้นอกทีย่ังหลงเหลอือยู่ มหีอ้งโถงกวา้ง 2 

หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ท าลายเสยีหายไปมาก นอกจากนี้ในบรเิวณใกลเ้คยีงกับพรีะมดิเคเฟรน ยังมมีหาสฟิงซท์ีเ่ป็นรูป

แกะสลักจากหนิกอ้นเดยีวที่ใหญ่ที่สดุอกีแห่งหนึง่ของโลกและยังเป็นอนุสาวรียแ์บบแกะสลักลอยตัวที่เกา่แกท่ี่สดุในโลก

อกีดว้ย 

3) พีระมดิมเิซรนุิส (Mycerinus) หรอืพีระมดิเมนคูเร (Menkaure) สรา้งโดยฟาโรห์เมนคูเรโอรสของฟาโรห์

เคเฟรน สรา้งในปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร มี

ขนาดเล็กที่สุดในบรรดาพีระมดิทัง้ 3 แห่งของกซีา ทางทศิใตข้องพีระมดิเมนคูเร ยังมีการสรา้งพีระมดิราชนิีทัง้ 3 (The 

Three Queen's Pyramids) เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บพระศพของราชนิี 3 องคใ์นสมัยของฟาโรหเ์มนคเูร   

 

จากนั้นน าท่านชม “มหาสฟิงซ ์(The Great Sphinx of Giza)” ต ัง้อยู่ดา้นหนา้ของพรีะมดิเคเฟรน ซึง่เป็นส่วน

หนึง่ของหมูพ่รีะมดิแหง่กซีาและยงัถอืเป็นสฟิงซท์ีม่ขีนาดใหญท่ีสุ่ดในโลก แกะสลักจากเนนิหนิธรรมชาตเิพยีงกอ้น

เดยีว มสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละล าตัวเป็นสงิโต มหีนา้ทีเ่ปรยีบเสมอืนเป็นตัวแทนของกษัตรยิ ์และมพีลังพเิศษ

เพือ่ปกป้องพระศพและทรัพยส์มบัตทิีอ่ยูภ่ายในพรีะมดิ 

 



 
 

( Option Tour แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์)  

1. อสิระใหท้่านขีอู่ฐกลางทะเลทราย พรอ้มชมความงดงามของพรีะมดิ ท ัง้ 3 แห่งทีต่ ัง้ตระหง่านเป็นฉากหลงั 

(1 ท่านต่ออูฐ 1 ตวั ใช้เวลาประมาณ 20 นาท)ี (ค่าใช้จ่ายในการขี่อูฐ ท่านละ 20 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั 

(USD.)) โปรดทราบประกนัอุบตัเิหตุทีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ ดงัน ัน้ขึน้อยูก่บัดุลย

พนิจิของทา่น** 

 
 

2. หรอือสิระใหท้า่นเขา้ชมดา้นในพรีะมดิ ซึง่เชือ่วา่เป็นทีฝ่ังพระศพขององคฟ์าโรห ์ผูส้รา้งพรีะมดิน ัน้ ภายใน

จะมเีป็นหอ้งโถง ทางเดนิทีส่ามารถเขา้ไปชมได ้(คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมพรีะมดิคูฟู ทา่นละ 30 เหรยีญดอลลา่ร ์

สหรฐั (USD.) // ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมพีระมดิเคเฟรน ท่านละ 10 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) และ

ค่าใชจ้่ายในการเขา้ชมพรีะมดิมเิซรนุิส หรอืพรีะมดิเมนคูเร (Menkaure) ท่านละ 10 เหรยีญดอลล่ารส์หรฐั 

(USD.)) ท ัง้นีใ้นแตล่ะวนั การเขา้ชมปิรามดิจะจ ากดัผูเ้ขา้ชมไดไ้มเ่กนิวนัละ 300 คนเทา่น ัน้ กรณีสนใจเขา้ชม

กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้  

หมายเหต ุ: ในการเขา้ชมพรีะมดิเป็นทีแ่คบและอากาศเบาบาง และตอ้งท าการปีนบนัไดเพือ่เขา้ไปชมดา้นใน** 

 



 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรอื พรอ้มน าท่านสมัผสับรรยากาศสองฟากฝั่งของแมน่ า้ไนลย์ามค า่คนื พรอ้ม

ชมการแสดงระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) และการแสดงพืน้เมอืง อนัแสนลอืชือ่   

พกัที ่ OASIS HOTEL, CAIRO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ไคโร – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์– ตลาดขา่นเอลคาลลีี ่ – สนามบนิไคโร – สนามบนิคเูวต               

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านชม กรงุไคโร ใหท้่านไดส้มัผัสวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวอยิปิตท์ี่อยู่ในเมอืงหลวงแห่งนี้ถงึ 15 ลา้นคน ซึง่ถอืว่า

เป็นเมืองที่ตดิอันดับในความแออัดของชุมชนมากที่สุดอันดับตน้ๆของโลก น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติ

อยีปิต ์(Museum of Cairo) นับเป็นพพิธิภัณฑ์ที่เก่าแก่และมีชือ่เสยีงที่สุดทีไดร้วบรวมวัตถุโบราณที่ถูกขุดพบจากที่

ต่างๆ น ามาเก็บรักษาไวท้ีพ่พิธิภัณฑ์แห่งนี้ ชมโลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค าของฟาโรหต์ุตันคาเมนอันดังกอ้ง

โลกและสมบัตสิ่วนตัวอกีมากมายของพระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศกึและเกา้อีบ้รรลังกท์องค า 

ซึง่ภาพบนพนักเกา้อีท้ีโ่รแมนตกิมากเป็นภาพของฟาโรหต์ุตันคาเมนประทับอยูบ่นเกา้อี ้และมพีระมเหสขีองพระองคก์ าลัง

ทาน ้ามันหอมใหทั้ง้คู่ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอันแสดงถงึความรักความเผือ่แผ่อันลกึซึง้ นอกจากนี้ท่านยังจะไดช้มสมบัติ

อันล ้าค่าอืน่ๆ อกีจ านวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต สิง่ของทัง้หมดลว้นมอีายุเก่าแกก่ว่า 3,000 ปี 

**การเขา้ชมพพิธิภณัฑแ์หง่นีย้งันีไ้มร่วมคา่บตัรเขา้ชมมมัมีข่องพระมหากษตัรยิท์ ัง้ 11 พระองค ์(คา่ใชจ้า่ยใน

การเขา้ชมทา่นละ 20 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) กรณีสนใจเขา้ชมกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร*์*   



 
 

จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสิน้คา้พืน้เมอืงที ่“ตลาดขา่นเอลคาลลีี ่(Khan Al Khalili)” ตลาดขายของพืน้เมอืงและสนิคา้

ที่ระลกึที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลอืกซือ้ของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน ้าหอมที่ท าดว้ยมือ 

สนิคา้ตา่งๆ เครือ่งทองรูปพรรณ และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิไคโร กรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์เพือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าเช็คอนิ และมี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอืรา้นอาหาร 

 

17.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคูเวต เมอืงคเูวต ประเทศคูเวต โดยเทีย่วบนิที ่KU542 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 



21.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคเูวต เมอืงคเูวต ประเทศคเูวต **เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

23.25 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่KU411 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 

วนัทีห่ก สนามบนิสุวรรณภูม ิ                   

 

10.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายุไมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

09 - 14 มนีาคม 2563 

09 MAR KU414 BKK-KWI 23.50-04.00+1 

10 MAR KU545 KWI-CAI 09.30-11.50 

13 MAR KU542 CAI-KWI 17.15-21.00 

13 MAR KU411 KWI-BKK 23.25-10.05+1 

28,999 28,999 4,500 16,999 

04 – 09 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 

04 APR KU414 BKK-KWI 23.15-02.40+1 

05 APR KU545 KWI-CAI 08.50-11.10 

08 APR KU542 CAI-KWI 17.15-21.00 

08 APR KU411 KWI-BKK 23.05-10.15+1 

31,999 31,999 5,500 18,999 

30 พฤษภาคม – 04 มถุินายน 2563 
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระราชนิ)ี 

30 MAY KU414 BKK-KWI 23.15-02.40+1 

31 MAY KU545 KWI-CAI 08.50-11.10 

03 JUN KU542 CAI-KWI 17.15-21.00 

03 JUN KU411 KWI-BKK 23.05-10.15+1 

29,999 29,999 4,500 17,999 

 

** เด็กทารก (Infant) อายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 1,800 บาท** 
 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอยีปิต ์ทา่นละ ประมาณ 1,500 บาท ** 

 

** ส าหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนที่

ก าหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะ

ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรือ อัพเกรด

ได ้

 คา่ภาษีน ้ามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Kuwait Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าสัมภาระลง

ใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมนี ้าหนักรวมกันไมเ่กนิใบละ 46 กก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิชิน้ละ 23 กก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีที่โรงแรมมีหอ้งพัก 3 ท่าน Triple 

ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กจิกรรมอื่นๆ ที่ท าใหโ้รงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านงึถงึประโยชน์ของลูกคา้

เป็นส าคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็น

ส าคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  



 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ่้ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ ค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอัตรา

คา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์พนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ รวมท ัง้ 3 ท่าน ตลอดการเดนิทางตามธรรมเนยีม 1,800 บาท (THB) 

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

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

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

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

Arrival ลูกคา้จะตอ้งท าการยืน่ตรงกบัสถานทตูเอง ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยอยูท่ ีป่ระมาณ 2,500 บาท ไมร่วมคา่บรกิารยืน่วซีา่) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระคา่บรกิาร 

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

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

วันที่ 1 กรุณาช าระเงนิมัดจ า ส่วนนี้ภายในวันที่ 3 ก่อนเวลา 14.00 น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลกิอัตโนมัตทัินที หากยังไม่ไดร้ับ

ยอดเงนิมัดจ าตามเวลาทีก่ าหนด และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจ าเป็นตอ้งเช็คทีว่่างและท าจองเขา้มา

ใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน 

และ เวลา ทีท่ ารายการจองเขา้มาตามล าดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากัด 

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเย่นต์ กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ครบ 100% ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี

นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ช าระเงนิ หรือ ช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมไปถงึ กรณีเช็คของท่านถูก

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 21 วัน ใหถ้ือว่านักท่องเที่ยวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์นัน้ๆ

ทันท ี

3. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ ศุกร ์

เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศใน

ปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิทฯ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่ เพื่อลงนามในเอกสารแจง้ยืนยัน

ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมร่ับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่นต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล์ หรือ เดินทางมาที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อลงนามด าเนินการขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจ

ประกอบ (กรณีด าเนินการแทนผูเ้ดนิทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงนิ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆทัง้หมด 

พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง ส าเนาบัตรประชาชนของผูร้ับมอบอ านาจ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืค่าใชจ้่ายท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัช่วงวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ไม่

วา่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั ก่อนการเดนิทาง เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของค่าบรกิาร ** กรณีทีม่คี่าใช้จ่ายตามจรงิ

มากกวา่ก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทั้งนี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรียม การจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมีเงือ่นไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่่ากรณีใดๆก็ตาม   

4. ส าหรับอัตราค่าบรกิารนี้ จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 20 ท่าน ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจ านวนทีก่ าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราค่าบรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหกั้บนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับ

ประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อย่างนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักท่องเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่น



ยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและด าเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีที่ลูกคา้ด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คืนค่าทัวร์ที่ลูกคา้ช าระมาแลว้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง 

ยกเวน้ในกรณีที่วซี่าไม่ผ่านการอนุมัตจิากทางสถานทูต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิค่าใชจ่้ายตามที่เกดิขึน้จรงิทัง้หมด โดยค านึงถงึ

ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิทเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศุกร ์

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

ในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น 

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

และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื 

อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มขีนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูกั่บการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกต่างกัน 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั การยืน่ค ารอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยื่นวซี่าแบบหมู่คณะประเภท On Arrival เท่านัน้ กรณีที่ท่านไม่สามารถยื่นวซี่าพรอ้มกับคณะได ้

หากจ าเป็นจะตอ้งยืน่กอ่น หรอืหลังคณะ ท่านจะตอ้งยื่นเป็นวซีา่เดีย่ว และยืน่ตรงกับสถานทูตเท่านัน้ และหากเกดิค่าใชจ่้ายไม่ว่า

กรณีใดๆก็ตาม ท่านจ าเป็นจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ ค่าบัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่น

แตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  

2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่ประเภท On Arrival (ไม่เก็บเล่มพาสปอรต์) โดยปกตท่ัิวไปคอื 20-30 วันท าการ (เป็นอยา่งนอ้ยไม่รวม

วันเสาร ์- อาทติย)์ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับจ านวนผูส้มัครในชว่งนัน้ ๆ ซึง่หากอยู่ในชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจ านวนมาก อาจตอ้ง

ใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

3. กรณีท่านไม่สามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะไดต้ามทีก่ าหนดการหลงัจากทีค่ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง จ าเป็นตอ้งเสยีค่า

สว่นตา่ง กรณียืน่วซี่าเดีย่ว โดยยืน่ตรงกบัสถานทูต ทา่นละประมาณ 2,500-3,000 บาท ไมร่วมคา่บรกิารยืน่วซี่า (ไมม่ี

ยืน่วซีา่ประเภทดว่น) 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอยีปิต ์แบบหมูค่ณะ (On Arrival) 

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

จากโทรศัพทม์อืถอื) และพาสปอรต์ตอ้งมอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ  และมหีนา้ว่างไม่ต ่ากว่า 

2 หนา้ (ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับหนา้พาสปอรต์ราชการ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซีา่ทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มลูเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าขึน้จากประสบการณ์และ

ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีดุ่ลย

พนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้ าเนนิการ ** 

** หมายเหตุ : ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ขึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบคุคล) การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทาง

สถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทตูไม่

คนือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตุการปฏเิสธวซีา่ ** 

 

ขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 



1. เกีย่วกับที่น่ังบนเครื่องบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่น่ังบน

เครือ่งบนิทุกกรณี แต่ทางบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลกั้นใหม้ากทีส่ดุเทา่ที่

จะสามารถท าได ้

2. กรณีที่ท่านเป็นอสิลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีที่แจง้ล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง

กะทันหัน อาจมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เพือ่ช าระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรับผูเ้ดนิทางที่ถือหนังสือเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสีน ้าตาล / เลอืดหมู) เท่านัน้ กรณีที่ท่านถือหนังสือ

เดินทางราชการ  (หนา้ปกสีน ้าเงนิเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หนา้ปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไปพรอ้มคณะทัวร์อันมี

วัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ

อืน่ๆ หากไม่ผ่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ฝ่ังประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไม่รับผดิชอบความผดิพลาดที่จะเกดิขึน้ในส่วนนี้ และ ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย 

หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรือ

ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าบรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่านไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมือง หรอืดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 

เลขที่วซี่า และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเย่นตไ์ม่ไดส้่งหนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซี่ามา

ใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วที่ไม่ไดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิติ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่ีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครือ่งบนิ ค่าภาษีน ้ามัน ค่า

ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีท่ าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

9. นักท่องเที่ยวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตุสดุวสิัยใดๆ ระหว่างรอการเดนิทาง อันไม่ใชเ่หตุที่เกีย่วขอ้ง

กับทางบรษัิท อาทิเช่น วีซ่าไม่ผ่าน เกิดอุบัติภัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย ทางบรษัิทจะ

รับผดิชอบคนืค่าทัวรเ์ฉพาะส่วนที่บรษัิทยังไม่ไดช้ าระแก่ทางคู่คา้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งช าระตามขอ้ตกลงแก่คู่คา้ตามหลัก

ปฏบัิตเิทา่นัน้ 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 

จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของที่มีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการช าระค่าใชจ่้ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทนบรษัิทที่ไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจ าเป็นตอ้งท่องเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไม่ตอ้งการใชบ้รกิาร

ส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ข ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 


