
 

LEGEND OF CAIRO EGYPT 5 DAYS 3 NIGHTS (WY) 

ตำนานแห่งไคโร-อเล็กซานเดรีย 5 วัน 3 คืน บินโอมานแอร์ 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินไคโร อียิปต์       ( -/-/D )                                        

06.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินโอมาน แอร์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การ

ต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน 

09.10 น.    เหินฟ้าสู่ สนามบินมัสกัตประเทศโอมาน เพื่อเปลี่ยนเครื่อง โดยสายการบินโอมาน 

แอรเ์ที่ยวบินท่ี WY 818 (ใช้เวลาเดินทาง 6 ชม. ) 

5 วัน 3 คืน 



12.05 น.     เดินทางถึงสนามบิน มัสกัตประเทศโอมาน 

14.35 น.     เหินฟ้าสู่ สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสารการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบิน ที่ WY 

405  (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม. ) 

17.00 น.     เดินทางถึงสนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) นำ

ทุกท่านเช็คเอ้าท์จากสนามบินและเดินทางเข้าเมือง  

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร 

                  นำท่านเข้าสู่ที่พัก PYRAMID PARK  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วันที่สอง ไคโร –กีซ่า – มหาปิรามิด – สฟิงซ์ – เมมฟิส – ซัคคาร่า – ปิรามิดขั้นบันได – ล่องแม่น้ำ

ไนล์+Dinner  ( B/L/D ) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่ เมืองกซี่า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก นำท่าน

ชม มหาปิรามิด ที่ได้รบัการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  เป็นชื่อเรียกของ

สถานที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพ้ืนที่ 2,000 

ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ ซึ่งองค์

ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง  

นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างท้ังสิ้น 30 ปี สร้าง

จากแท่งหินขนาดใหญม่าก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบ

สนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซึ่งประกอบด้วย 

 

1) ปิรามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สร้างในพื้นที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร 

สร้างด้วยหินแกรนิต 2.3 ล้านแท่ง น้าหนักกว่ากว่า 60 ตันภายในมีห้องโถงหลายห้อง 



ห้องโถงใหญ่ ห้องโถงพระราชา ห้องโถงพระราชินี เป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าว

กันว่าอาจนาวิหารเซ็นต์ปิเตอร์ที่กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที่ลอนดอน และดูโอโม

วิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ ์รวมไว้ในปิรามิดแห่งนี้ได้อย่างสบาย  

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

เมตร ต่ากว่าปิรามิด 10 เมตร สร้างบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทาให้ดูสง่ากว่าปิรามิด  2 

องค์ กินเนื้อที่ประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร มีห้องโถงกว้าง 2 ห้อง แต่ภายในถูกบุก

รุก ทาลายเสียหายมาก  

3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาด

เล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร   

  

ชม “สฟิงซ์” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และ

ลำตัวเป็นสิงโต ท่านอาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉาก

หลัง อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย (หรือเข้าไปชมภายในตัวปีระมิดซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ฝังพระ

ศพขององค์ฟาโรห์ผู้สร้างปีระมิดนั้น ภายในสร้างเป็นห้องโถงใหญ่ มีทางเดินซึ่งเรา

สามารถเดินลงไปดูได้ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ และต้องไปเข้าคิวซื้อบัตร

เอง เนื่องจากในแต่ละวันจะมีผู้เข้าชมได้ไม่เกินวันละ 300 คนเท่านั้น) 

ชม ตัวสฟิงซ์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และ

ลำตัวเป็นสิงโต (หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ราคาประมาณ $10-15 

เหรียญต่อท่านต่อหนึ่งตัว)  

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 

5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บน 

และอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนาปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชม 

รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็น

เยี่ยม ระหว่างทางท่านจะได้เห็นต้นอินทผาลัมขึ้นสวยงามเป็นทิวแถว เดินทางต่อไปยังเมือง

โบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้

เป็น สถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์  ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของ ปีรามิดในยุคต่อมา  



 

 

 

 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ำ

คืนสองฟากฝั่ง แม่น้ำ พร้อมชม และร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) 

อันเลื่องชื่อและการ แสดงพื้นเมืองต่างๆประกอบดนตรี 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว   

วันที่สาม อเล็กซานเดรีย – ป้อมปราการซิทาเดล – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอม

เปย์ (B/L/D)       

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านถ่ายรูปคู่

กับ ป้อม ปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่า

เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการ

ทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา พักผ่อนหย่อน

ใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมที

เป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปี 

ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้

มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมือ

งอเล็กซานเดรียนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้อง



โลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็น

อันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่ มี

ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่ง

โลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 

1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึก

ถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็น

ครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัย

โรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซี

ซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนี

มายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี้เหลือ เพียงแค่

เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่

เมืองหลวงกรุงไคโร 

 

 

 

 

 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

               นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

วันที่สี ่   ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอยีิปต์ - สุเหร่าโมฮัมหมัดอาล ี– ศูนย์กลางการทำกระดาษ

ปาปิรุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม – ตลาดข่านเอลคาลิลิ           (B/L/D) 

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นำคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุ

โบราณมากมายที่สุด(ค่าบัตรเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่

ในรายการ หากท่านสนใจเข้าชมกรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ค่าเข้าชมประมาณ 100 อิยิปต์

ปอนด์ หรือ ประมาณ 20 USD) ชม โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ ของฟาโรห์ตุ

ตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม 

พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเก้าอี้บรรลังก์ทองคำ  

ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้ที่โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้และ

มีพระมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึง

ความรักความเผื่อแผ่อันลึกซึ้ง นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกจำนวน



มากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 

3,000 ปี   

นำท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 

ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือ ตุรกีในปัจจุบัน ภายในมี

นาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์

ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศส  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น 

นำท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิยิปต์ที่แออัดอยู่ในเมืองหลวงถึง 

15 ล้านคน ซึ่งถือ   ว่าเมืองที่ติดอันดับในความแออัดของชุมชนอันดับต้นๆ ของโลก แวะชม

ศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปีรุส  ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจาก ต้นกก 

(Papyrus) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในสมัยอียิปต์

โบราณ พร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมนี้มีสืบทอดมา

ตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และที่นี้ยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตหัวน้ำหอมขนาดใหญ่

ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดัง ๆหลายยี่ห้ออีกด้วย   นำลูกค้าช็อปป้ิงที่ ตลาดข่าน เอล-คาลิลี ถือ

เป็นตลาดเก่าแก่ในอียิปต์ มีมาตั้งแต่ปี 1382 มีร้านค้ากว่า 900 ร้าน ตลอดเส้นทางภายใน

ตลาด อาคารทรงเก่าแก่แบบอาหรับโบราณถูกดัดแปลงเป็นร้านค้า ยิ่งเดินลึกเข้าไปจะพบมี

ร้านค้าที่คงเอกลักษณ์แบบโบราณของกรุงไคโรให้พบเห็นรวมทั้งสินค้าที่ไม่คุ้นตา สำหรับ

สินค้าที่จำหน่ายตลาดแห่งนี้มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ทั้งเครื่องเทศ เสื้อผ้า ผ้าคลุมไหล่ 

หม้อทองเหลือง ตะเกียง โคมไฟ เครื่องทอง พีระมิดจำลอง และอื่นๆ อีกมากมาย  



ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 

วันที่ห้า      ไคโร – มัสกัต – กรุงเทพ ฯ  

01.25 น.    เหินฟ้าสูส่นามบินมัสกัต โดยเที่ยวบินที่ “WY 408  

07.25 น.    เดินทางถงึสนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน  

08.50 น.    เดินทางต่อด้วยเที่ยวบิน WY 815 สู่เมืองไทย  

18.00 น.    ถึงสนามบินสุวรณภูมิ ด้วยความประทับใจมิรู้ลืม ..   

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

หมายเหตุ   

 กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือ

ความปลอดภัยเป็นหลัก 

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการ

เปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง 

ทางผู้จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ท่านละ 3,000 

บาท 

 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 

(พักห้องละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริม

เตียง(พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดีย่ว

เพิ่ม 

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+หัวหน้าทัวร์ 60 USD/ท่าน/ทริป 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1.ค่าที่พักห้องละ 2 ทา่นตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 3 คืน 

2.ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม 2 ใบ/

ต่อ 1 ท่าน  

3.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง  

5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ + ค่าบัตรเข้าชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

6.ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 30 วัน (สำหรับผู้ถือหนังสือ

เดินทางไทย) 

7.ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

8.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มอีายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี 

ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1.ค่าจัดทำหนังสอืเดินทาง 

2.ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

3.ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้าไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่  ไม่ได้ระบุไว้

ในรายการ 

4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, คา่อาหาร-เครื่องดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, 

มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 

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

 

กรณีจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ต้องทำวีซ่าที่เมืองไทย โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 800 บาท / 

ท่าน และต้องใช้ เอกสารประกอบการยืน่วีซ่า รายละเอียดตามท้ายโปรแกรมทัวร์ 

 

 



เงื่อนไขในการจองทัวร์ 

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสำเนาหนังสอื

เดินทาง 

งวดที่ 2 :ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน  

หากไม่ชําระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ 

(ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)  

ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำ

เรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจา รณาอีกครั้ง ทั้งนี้ 

อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 

หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆ

เป็นสำคัญ  

 

***หมายเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่าง

น้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรอืจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจน

ไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 

ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความลา่ช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ 

ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม

อัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์

ดังกล่าว 

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ 

หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 



หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่า

ตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

 

หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซ่าประเทศอียิปต์และข้อต่าง ๆ 

ในการยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีม

เอกสาสำเนาพาสปอร์ตแสกนสีเป็น FILE PDF ไม่น้อยกว่า 30 ก่อนการเดินทาง  

(ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของทา่นได้ 

และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง) 

ในการพิจารณาอนมุัติวีซ่า จะอยู่ในดลุยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการ

เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทำให้

เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้  

 

 อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติ

ของลูกค้าในแต่ละราย หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา 

ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ 

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และ

อื่น ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม 

เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหายความล่าช้า หรือ อุบตัิเหตุต่าง ๆ 

ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น 

ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตาม

สถานการณ์ดังกล่าว 

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตาม

รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ในทุกกรณี 

 

**ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกบัวันเดินทางที่

ท่านได้ทำการจองไว้กบัทางบริษทัฯ กรุณาแจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋ว

ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี** 

 

1. เอกสารประกอบขอวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศอียิปต ์ กรณีผู้เดินทางจองน้อยกว่า 30 วัน 

- หนังสือเดินทาง 



   ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับ

ประทับตราวีซ่า และตราประทับ  เข้าประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 4 หน้าเต็ม 

- รูปถ่าย 

   ต้องเป็น  ขนาด 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายที่มีพ้ืนหลังสีขาว เท่านั้น 

ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายที่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ 

และรูปถ่ายท่ีมีวิวด้านหลัง หรือรปูที่นำมาตัดต่อ 

- หลักฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง สำเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อ

ของผู้เดินทางแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุ้นส่วน  (ไมต่้องใช้ตัวจริง) 

  ***** สำคัญมาก จะต้องเซ็นช่ือรับรองสำเนา และประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ ***** 

กรณีเป็นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสังกัด มีข้อความ

ระบุตำแหน่ง เงินเดือน รายได้   วันเร่ิมทำงาน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็น

ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน และจะต้องประทับตราบริษัทรับรองเป็นสำคัญ   

กรณีเป็นนักเรียน หรอื นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ 

พร้อมตราประทับของ    

  ทางโรงเรยีน (เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) และสำเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อ

รับรองสำเนา 

- หลักฐานการเงิน 

  ใบรับรองสถานะทางการเงินในชือ่ของผู้เดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน(ไม่เอา 

STATEMENT) 

 

หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซ่าประเทศอียิปต์และข้อต่าง ๆ 

*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบ

ตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณี

ที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้อง

เสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกคร้ัง) 

 *** ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการ

เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทำใหเ้กิด

ความไม่สะดวกแก่ท่านได้  

*** อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคณุสมบัติของ

ลูกค้าในแต่ละราย หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบรษิัท

ฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี ้

 



 

2.ตัวอย่างสำเนาพาสปอร์ตในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ 

  ต้องส่งให้กับทางบริษัทก่อนการเดินทาง 30 วัน  

 

 



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


