
 

 

 

 

 

 
 

 

CLASSIC CAIRO EGYPT 5 DAYS 2 NIGHTS (MS) 
คลาสสิค ไคโร-อเลก็ซานเดรีย H วนั K คืน บินตรง อียิปตแ์อร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

รายละเอียดการเดินทาง 
วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู 

20:30 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมิู   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั Fน G 
แถว Q เคาน์เตอร ์14-20 สายการบินอียิปต ์ซึ8งมเีจา้หน้าที8บรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวย
ความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ทา่น 

23.55. น.   Qเหนิฟ้าสู ่ประเทศอิยิปต ์โดยสายการบนิอยิปิตแ์อร ์ 

วนัทีQสอง  สนามบินไคโร กีซ่า – มหาปิรามิด – สฟิงซ ์– เมมฟิส – ซคัคาร่า – ปิรามิดขั Fนบนัได 
 
04.15 น. ถงึ สนามบินนานาชาติกรงุไคโร ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระในการเดนิทางเรยีบรอ้ย 
                   แลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองไคโร (เวลาท้องถิQนช้ากว่าประเทศไทย G ชั Qวโมง)  
เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําคณะเดนิทางสู ่เมืองกีซ่า ซึ8งอยูไ่มไ่กลจากกรงุไคโรมากนกั นําทา่นชม มหาปิรา
มิด ที8ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็น X ใน Y สิ8งมหศัจรรยข์องโลก  เป็นชื8อเรยีกของสถานที8ฝังพระศพของ
เมอืงเลโทโพลสิโบราณ(ปัจจุบนัคอื ไคโร) ครอบคลุมพืน̂ที8 2,000 ตร.ม.  



 

 

 

 

 

 
 

บนที8ราบสงูทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นที8ตัง̂ของมหาปิรามดิ 3 องค ์ซึ8งองคฟ์าโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณ
สรา้งขึน̂เพื8อฝังพระศพของพระองคเ์อง นบัเป็นสิ8งก่อสรา้งที8ยิ8งใหญ่และเก่าแก่ที8สดุของโลก ใชเ้วลา
ก่อสรา้งทัง̂สิน̂ cd ปี สรา้งจากแทง่หนิขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนกักวา่ e ตนั หนิแต่ละกอ้นวางชดิ
ตดิกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษกส็อดไมผ่า่น ซึ8งประกอบดว้ย 
1) ปิรามิดคีออพส ์(Cheops) หรือปิรามิดคฟู ูสรา้งในพืน̂ที8 53 ตร.ม. สงู 146 เมตร สรา้งดว้ย
หนิแกรนิต 2.3 ลา้นแทง่ น้าหนกักวา่กวา่ 60 ตนัภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถง
พระราชา หอ้งโถงพระราชนีิ เป็นปิรามดิที8ใหญ่ที8สดุในโลก กลา่วกนัวา่อาจนาวหิารเซน็ตปิ์เตอรท์ี8กรงุโรม
รวมกบัวหิารเซน็ตป์อลที8ลอนดอน และดโูอโมวหิารแหง่เมอืงฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามดิแหง่น̂ี 
ไดอ้ยา่งสบาย  
2) ปิรามดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สงู 136 เมตร ต่ากวา่ปิรามดิ 
10 เมตร สรา้งบนเนินดนิขนาดใหญ่ จงึทาใหด้สูงา่กวา่ปิรามดิ 2 องค ์กนิเน̂ือที8ประมาณ 1.6 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตร มหีอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถกูบุกรกุ ทาลายเสยีหายมาก  
3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มขีนาดเลก็ที8สดุ สงู 
66.45 เมตร ปัจจุบนัสงูเพยีง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     
ชม “สฟิงซ”์ ที8แกะสลกัจากเนินหนิธรรมชาต ิมสีว่นหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละลาํตวัเป็นสงิโต ทา่น
อาจจะขี8อฐูกลางทะเลทรายชมทวิทศัน์รอบๆโดยมหีมูปี่รามดิเป็นฉากหลงั อสิระเดนิเที8ยวตามอธัยาศยั 
(หรือเข้าไปชมภายในตวัปีระมิดซึQงเชืQอว่าเป็นทีQฝังพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้ร้างปีระมิดนัFน 
ภายในสร้างเป็นห้องโถงใหญ่ มีทางเดินซึQงเราสามารถเดินลงไปดไูด้ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยู่ใน
ค่าบริการทวัร ์และต้องไปเข้าคิวซืFอบตัรเอง เนืQองจากในแต่ละวนัจะมีผูเ้ข้าชมได้ไม่เกินวนัละ rss 
คนเท่านัFน) 
ชม ตวัสฟิงซ์ ที8แกะสลกัจากเนินหนิธรรมชาต ิมสี่วนหวัเป็นพระพกัตร์ของฟาโรห์และลําตวัเป็นสงิโต 
(หากสนใจขีQอฐู กรณุาติดต่อทีQหวัหน้าทวัร ์ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหนึQงตวั)  

 
 
 
 
 
 
เทีQยง ä บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําคณะเดนิทางสู ่เมืองเมมฟิส ซึ8งเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอยีปิตโ์บราณกวา่ 5,000 ปี เป็นเมอืง

ที8ไดร้บัการบนัทกึในประวตัศิาสตรว์่ามคีวามสาํคญัในการรวมอยีปิต์บน และอยีปิต์ล่างใหเ้ป็นหนึ8งเดยีวโดย
กษตัรยิเ์มนาปฐมกษตัรยิแ์ห่งราชวงศ์ที8 1 ที8นี8ท่านจะไดช้ม รปูแกะสลกัขนาดยกัษ์ ดว้ยหนิอลาบาสเตอร์
ของฟาโรหร์ามเสสที8 2 ฝีมอืการแกะสลกัเป็นเยี8ยม ระหว่างทางท่านจะไดเ้หน็ตน้อนิทผาลมัขึน̂สวยงามเป็น
ทิวแถว เดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที8ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื8อชม ปีรามิดขั Fนบนัได เป็น
สิ8งก่อสรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็น สถานที8ฝังพระศพของ กษตัรยิ์  ซอเซอร ์และเป็นต้นแบบของ ปีรามดิในยุค
ต่อมา  

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
คํQา ä บริการอาหารคํQา ณ ภตัตาคาร 
       ã นําท่านเข้าสู่ทีQพกั PYRAMIDS PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั G ดาว  

วนัทีQสาม   อเลก็ซานเดรีย -ไคโร 

เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดนิทางสู่ เมืองอเลก็ซานเดรีย (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ c ชั 8วโมง) นําท่านถ่ายรูปคู่กบั ป้อม 
ปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ8งในอดตีนัน̂เป็นที8ตัง̂ของ ประภาคารฟาโรส ถอืว่าเป็นหนึ8งในสิ8งมหศัจรรย์
ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลอืเพยีงส่วนที8เป็นฐานและไดม้รีบัการทะนุบํารุงต่อเตมิจากสุลต่านเกยต์เบย ์
โดยรวบรามซากเดมิบางสว่นเขา้มา พกัผอ่นหยอ่นใจกบัการชมทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนที8สวยงาม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีQยง  ä บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถิQน 
บ่าย นําท่านเที8ยวชม เมืองอเลก็ซานเดรีย ซึ8งเป็นเมอืงสําคญัในสมยัโรมนัปกครองอยีปิต์ เดมิทเีป็นหมู่บ้าน

ประมงเลก็ๆ ที8ชื8อว่า ราคอนดาห์ เมื8อ 1,200 ปีก่อนครสิตกาล จนเมื8อ 332 ปี ก่อนครสิตกาลหรอืประมาณ 
2,300 กวา่ปีก่อนพระเจา้อเลก็ซานเดอรม์หาราชมาพบ จงึใหม้กีารปรบัปรงุขยายเมอืงเพื8อเป็นเมอืงหลวงและ
ตัง̂ชื8อใหค้ลอ้งจองกบัชื8อของพระองค ์เมอืงอเลก็ซานเดรยีน̂ียงัเป็นสถานที8สาํคญัในตํานานรกัอนัยิ8งใหญ่ของ 
ราชนีิเลอโฉมชื8อก้องโลก พระนางคลโีอพตัรา และนายทหารโรมนั มารค์ แอนโทนี และปัจจุบนัเมอืงน̂ีใหญ่
เป็นอนัดบัสองของประเทศ เป็นเมอืงพกัผ่อนตากอากาศที8ตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนที8มชีื8อเสยีงแห่งหนึ8ง
ของโลก ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเลก็ซานเดรีย 1 ใน 7 สิ8งมหศัจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาว
โรมนัในอดตีมกีว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดนิแห่งน̂ีมสีามชัน̂ ชัน̂ที8 1 มไีวส้ําหรบัลําเลยีงโลงและศพ ชัน̂ที8 2 
เป็นที8ฝังศพ และชัน̂ที8 3 ใชเ้ป็นที8รวมญาตเิพื8อระลกึถงึผูต้าย โดยมกีารเลี^ยงสงัสรรคก์นัทัง̂วนั ซึ8งเล่ากนัว่า
ตอนที8นักโบราณคดคี้นพบที8นี8เป็นครัง̂แรก บนโต๊ะยงัมขีวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ8ง
สาํคญัโบราณในสมยัโรมนัปกครองอยีปิต ์เป็นเสาแกรนิตสงู 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นชื8อเพื8อนสนิทของ จเูลยีส  
ซซ่ีา ผูนํ้าที8ยิ8งใหญ่แห่งโรมนั ซึ8งภายหลงัทัง̂สองไดก้ลายเป็นศตัรกูนัและปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายงัเมอืงอเลก็
ซานเดรยีในอยีปิต์ และไดถู้กชาวอยิปิต์ฆ่าเสยีชวีติ ปัจจุบนัน̂ีเหลอืเพยีงแค่เสาโบราณแบบกรกี ตัง̂อยู่อย่าง
โดด่เดน่ และสฟิงซอ์กีสองตวั ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลบัสูเ่มอืงหลวงกรงุไคโร 



 

 

 

 

 

 
 

คํQา ä บริการอาหารคํQาบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่นํFาไนล์ ชมบรรยากาศอนังดงามยามคํQาคืนสอง
ฟากฝั Qง แม่นํFา พร้อมชม และร่วมสนุกกบัการแสดง ระบาํหน้าท้อง (Belly Dance) อนัเลืQองชืQอและการ 
แสดงพืFนเมืองต่างๆประกอบดนตรี 
ã นําท่านเข้าสู่ทีQพกั HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั G ดาว  
 

วนัทีQสีQ        ไคโร – สเุหร่าโมฮมัเมด็ – ศนูยก์ลางการทาํกระดาษปาปิรสุ – โรงงานผลิตหวันํFาหอม 

เช้า         ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

นําทา่นชม สเุหร่าแห่งโมฮมัหมดัอาลี ซึ8งเริ8มสรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสรจ็ในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวกรกี ในแบบตามอยา่งออตโตมนั หรอื ตุรกใีนปัจจุบนั ภายในมนีาฬกิาบนลานในสเุหรา่ 

ซึ8งเป็นของขวญัในการแลกเปลี8ยนกบัอนุสาวรยีป์ลายแหลมโอบลิสิกข์องรามเซสที8สอง เพื8อสรา้งสมัพนัธไมตรี
อนัดรีะหวา่งอยีปิตฝ์รั 8งเศส  
นําคณะเขา้ชม พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อนัเลื8องชื8อ เป็นสถานที8ที8รวมศลิปะวตัถุโบราณมากมาย
ที8สุด(ค่าบตัรเข้าชมมมัมีQของพระมหากษตัริยท์ั Fง �� พระองค ์ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจ
เข้าชมกรณุาติดต่อทีQหวัหน้าทวัร ์ค่าเข้าชมประมาณ �ss อิยิปต์ปอนด์ หรือ ประมาณ �s USD) ชม 
โลงศพทองคําแท้พร้อมหน้ากากทองคํา ของฟาโรห์ตุตนัคาเมนอนัดงัก้องโลก และสมบตัิส่วนตวัอีก
มากมายของพระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม พดั ของเลน่ต่าง ๆ รถศกึและเกา้อีบ̂รรลงักท์องคาํ  
ซึ8งภาพบนพนักเกา้อีท̂ี8โรแมนตกิมากเป็นภาพของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนประทบัอยู่บนเก้าอีแ̂ละมพีระมเหสขีอง
พระองค์กําลงัทาน̂ํามนัหอมให้ ทัง̂คู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอนัแสดงถึงความรกัความเผื8อแผ่อนัลึกซึ^ง 
นอกจากน̂ีท่านยงัจะไดช้มสมบตัอินัลํ^าค่าอื8นๆ อกีจาํนวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต 
สิ8งของทัง̂หมดลว้นมอีายเุก่าแก่กวา่ 3,000 ปี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
เทีQยง ä บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารท้องถิQน 
 นําท่านผา่นชม กรงุไคโร สภาพชวีติความเป็นอยูข่องชาวอยิปิตท์ี8แออดัอยูใ่นเมอืงหลวงถงึ Xp ลา้นคน ซึ8งถอื   

วา่เมอืงที8ตดิอนัดบัในความแออดัของชุมชนอนัดบัตน้ๆ ของโลก แวะชมศนูยก์ลางการทาํ กระดาษปาปีรสุ 
ซึ8งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทาํจาก ต้นกก (Papyrus) ใชบ้นัทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้ 



 

 

 

 

 

 
 

 และเหตุการณ์สําคญัต่างๆ ในสมยัอยีปิต์โบราณ พรอ้มกบัแวะชม โรงงานผลิตหวันํFาหอม ซึ8งกล่าวกนัว่า
การทําน̂ําหอมน̂ีมสีบืทอดมาตัง̂แต่สมยั พระนางคลโีอพตัรา และที8น̂ียงัเป็นศูนย์กลางแหล่งผลติหวัน̂ําหอม
ขนาดใหญ่ใหก้บัยี8หอ้แบรนดเ์นมดงั ๆหลายยี8หอ้อกีดว้ยนําท่านไปชอ้ปป̂ิงสิน̂คา้พืน̂เมอืงอนังดงามที8 ตลาด
ข่านเอลคาลีลี ตลาดสําคญัทางการคา้ขายของพื^นเและสนิคา้ที8ระลกึที8ใหญ่ที8สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถ
เลอืกซื^อของพืน̂เมอืงสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน̂ําหอมที8ทําดว้ยมอื สนิคา้ต่างๆ เครื8องทองรปูพรรณ
และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบั พรม และของที8ระลกึพืน̂เมอืงต่างๆ 

คํQา ä บริการอาหารคํQา ณ ภตัตาคาร / ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.00 น.     เหนิฟ้ากลบัสู ่สนามบินสวุรรณภมิู ประเทศไทย โดยเที8ยวบนิที8 MS 960 

 

วนัทีQหก      กรงุเทพฯ 
13.10 น    คณะเดนิทางกลบัถงึ สนามบินสวุรรณภมิู ดว้ยความสวสัดภิาพและความประทบัใจ  

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

ในกรณีที(ผูโ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตั Bวเครื(องบิน
ภายในประเทศ กรณุาแจ้งให้เจ้าหน้าที(ของบริษทัฯทราบทกุครั Oงก่อนทาํการออกตั Bวทกุประเภท  

มิฉะนัOนทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายที(เกิดขึOนในกรณีที(ทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง  
หรือเปลี(ยนแปลงการเดินทาง 

 
อตัราค่าบริการ ขั FนตํQา �s ท่านออกเดินทาง 

วนัเดินทาง ราคาผูใ้หญ่ 
(พกั �-r ท่าน) 

ราคาเดก็เสริมเตียง
(พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน) 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตียง
(พกักบัผูใ้หญ่ � ท่าน) 

ราคาพกัเดีQยว
จ่ายเพิQม 

s�-�� มิ.ย. �� 
�G-�� มิ.ย. �� 
��-�� มิ.ย. �� 
�� มิ.ย.-s� ก.ค. �� 

28,��� บาท 28,��� บาท 28,��� บาท 3,500 บาท 

เกบ็ทิปสาํหรบัไกดท้์องถิQน+คนขบัรถ+หวัหน้าทวัร ์�s USD/ท่าน/ทริป 
��-�� ก.ค. �� 
��-rs ก.ค. �� 
s�-�r ส.ค. �� 
�r-�� ส.ค. �� 
s�-�s ก.ย. �� 
�s-�G ก.ย. �� 

29,��� บาท 29,��� บาท 29,��� บาท 3,500 บาท 

 
เกบ็ทิปสาํหรบัไกดท้์องถิQน+คนขบัรถ+หวัหน้าทวัร ์�s USD/ท่าน/ทริป 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

หมายเหต ุ   
} กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี7ยนแปลงได้เพื7อความเหมาะสม ทั AงนีAทางบริษทัฯ 
จะยึดถือความปลอดภยัและผลประโยชน์ของลกูค้าเป็นหลกั 
 

อตัราค่าบริการนีFรวม 
X.คา่ที8พกัหอ้งละ e ทา่นตามที8ระบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั รวมทัง̂สิน̂ 2 คนื 
e.คา่ตั rวเครื8องบนิโดยสารไป-กลบั กรงุเทพ –ไคโร – กรงุเทพ รวมน̂ําหนกักระเป๋า ec กโิลกรมั X ใบ/ทา่น 
c.คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ 
v.คา่รถปรบัอากาศนําเที8ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที8ชาํนาญเสน้ทาง  
p.คา่อาหารตามที8ระบุในรายการ + คา่บตัรเขา้ชมสถานที8และการแสดงทุกแหง่ที8ระบุตามรายการ  
x.คา่วซ่ีาประเทศอยีปิต ์(วซ่ีากรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยื8นวซ่ีาก่อนการเดนิทาง ed วนั (สาํหรบัผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทย) 
Y.คา่บรกิารนําทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิ8น  
y.คา่ประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล pdd,ddd บาท  
วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเทา่นัน̂”) 
(หมายเหตุ: คา่ประกนัอุบติเิหตุสาํหรบัเดก็ที8มอีายตุํ8ากวา่ x เดอืน และ ผูใ้หญ่อายมุากกวา่ Yp ปี 
ทางบรษิทัประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึ8งหนึ8งของสญัญาฯ) 
 
อตัราค่าบริการนีFไม่รวม 
X.คา่จดัทาํหนงัสอืเดนิทาง 
e.คา่ภาษมีลูคา่ Y% และ คา่ภาษหีกั ณ ที8จา่ย c% 
c.คา่ขี8อฐู, คา่เขา้ไปในปิรามดิ, คา่เขา้ชมหอ้งมมัมี8ฟาโรห ์ที8พพิธิภณัฑฯ์ และรายการอื8นที8  ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
v.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอื8นๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่อาหาร-เครื8องดื8ม สั 8งพเิศษนอกเหนือรายการ, มนิิบารแ์ละทวีชีอ่ง
พเิศษ ฯลฯ 
p.คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ8นและพนกังานขบัรถ ท่านละ �s-�s USD/ท่าน/ทริป         
 
     กรณีจองน้อยกวา่ ed วนัก่อนการเดนิทาง ตอ้งทาํวซ่ีาที8เมอืงไทย โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิ8มเตมิ c,ddd บาท / ทา่น  

และตอ้งใช ้เอกสารประกอบการยื8นวซ่ีา รายละเอยีดตามทา้ยโปรแกรมทวัร ์
 
 

เงืQอนไขในการจองทวัร ์
}งวดทีQ � : สาํรองทีQนั Qงจ่าย ��,sss บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 2 วนั) พร้อมส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง 
}งวดทีQ � :ชาํระยอดส่วนทีQเหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั  
}หากไม่ชาํระค่าใช้จ่ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

กรณียกเลิก 

 
}ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจาํ บรษิทัฯจะคดิคา่ใชจ้่ายที8เกดิขึน̂จรงิ ณ วนันัน̂ ที8ไมส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเช่น คา่ตั rว
เครื8องบนิ, คา่วซ่ีา, คา่มดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  
}ยกเลกิหลงัจากจา่ยเงนิเตม็จาํนวน บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ~ในการคนืเงนิทัง̂หมดในทุกกรณี 
กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ8งตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัจะทาํเรื8องยื8นเอกสารไปยงั
สายการบนิ โรงแรม และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพื8อใหพ้จิารณาอกีครัง̂ ทัง̂น̂ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ8ง
ไม่สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคนืเงนิไดท้ัง̂หมดหรอืบางส่วน หรอืไม่ไดเ้ลย เพราะขึน̂อยู่กบัการพจิารณาและตดัสนิใจของ
สายการบนิ โรงแรมและในทุกๆบรกิารอื8นๆเป็นสาํคญั  
 

***หมายเหต*ุ** 

}บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ~ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหน้า 15 วนั ในกรณีที8ไมส่ามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 15 ทา่น  ซึ8งใน
กรณีน̂ีทาง  บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง̂หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื8นใหถ้า้ตอ้งการ 
}บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ~ที8จะเปลี8ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน̂ี์ เมื8อเกดิเหตุจาํเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ในกรณีที8สญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ที8นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุ
สดุวสิยับางประการ เชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  
}บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ที8เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอื8น ๆ ที8นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบรษิทัฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ8มที8เกดิขึน̂ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสญูหาย 
ความลา่ชา้ หรอื อุบตัเิหตุต่าง ๆ 
}ราคาน̂ีคดิตามราคาบตัรโดยสารเครื8องบนิ ณ ปัจจุบนั หากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึน̂ ตามอตัราคา่น̂ํามนั หรอื 
คา่เงนิแลกเปลี8ยน ทางบรษิทั สงวนสทิธิ ~ที8จะปรบัราคาตั rว ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
 
}เนืQองจากรายการทวัรนี์Fเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสิทธิ� การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกู
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
}หากลกูค้าท่านใด ยืQนวีซ่าแล้วไม่ได้รบัการอนุมติั ลกูค้าต้องชาํระค่ามดัจาํทีQ �s,sss บาท และค่าวีซ่าตามทีQ
สถานฑูตฯ เรียกเกบ็ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตเุกีQยวกบัการขอนุมติัวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละข้อต่าง ๆ 
}ในการยื8นขอวซ่ีา เพื8อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ทา่น กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามที8ระบุ พรอ้ม
สง่มอบเอกสารประกอบการยื8นวซ่ีา ไมน้่อยกวา่ 3 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง  
(ในกรณีที8เอกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ ทางสถานฑตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมตัวิซ่ีาของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งเสยี
คา่ธรรมเนียมใหมเ่อง หากตอ้งการยื8นวซ่ีาอกีครัง̂) 
}ในการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา จะอยูใ่นดุลยพนิิจของทางสถานฑตูฯ ซึ8งในบางกรณี อาจจะมกีารเรยีกเอกสารเพิ8มเตมิ
จากที8ไดร้ะบุไว ้หรอือาจจะมกีารเรยีกสมัภาษณ์ในบางครัง̂ ซึ8งอาจจะทาํใหเ้กดิความไมส่ะดวกแก่ทา่นได ้ 

 
} อนึ8งระเบยีบของสถานฑตูฯ ซึ8งอาจมกีารเปลี8ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแต่ละ
ราย หากทา่นมขีอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอยีดเพิ8มเตมิไดต้ลอดเวลา ทางบรษิทัฯ จงึตอ้งกราบขออภยัมา 
ณ ที8น̂ี 
}บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ที8เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอื8น ๆ ที8นอกเหนือ
การ ควบคมุของทางบรษิทัฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ8มที8เกดิขึน̂ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย 
การสญูหายความลา่ชา้ หรอื อุบตัเิหตุต่าง ๆ 
}ราคาน̂ีคดิตามราคาบตัรโดยสารเครื8องบนิ ณ ปัจจุบนั หากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึน̂ ตามอตัราคา่น̂ํามนั
หรอืคา่เงนิแลกเปลี8ยน ทางบรษิทั สงวนสทิธิ ~ที8จะปรบัราคาตั rว ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 
}เนื8องจากรายการทวัร์น̂ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิ ~การใช้บรกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก
ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ~ไมค่นืเงนิในทุกกรณี 

 
หนังสือเดินทางต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า Q เดือน นับจากวนัเดินทางใน

กรณีที7ส่งหน้าพาสปอรต์อายเุหลือน้อยกว่า Q เดือน ทางบริษทัฯไม่รบัผิดชอบกรณีสายการ
บินปฏิเสธในการขึAนเครื7อง และมีหน้าที7เหลือไว้ประทบัตราไม่น้อยกว่า U หน้า 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมลูเพิ7มเติม ** 
 

 

**ในกรณีที(ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที(เกี(ยวข้องกบัวนัเดินทาง
ที(ท่านได้ทาํการจองไว้กบัทางบริษทัฯ กรณุาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าที(ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั Bว

ดงักล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิX ในการรบัผิดชอบทกุกรณี** 

 

 

W. เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศอียิปต ์  กรณีผูเ้ดินทางจองน้อยกว่า UW วนั 
- หนังสือเดินทาง 
   ตอ้งมอีายเุหลอืการใชง้านไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน นบัถงึวนัเดนิทาง และตอ้งมหีน้าวา่งเหลอืสาํหรบัประทบัตราวซ่ีา และ
ตราประทบั  เขา้ประทบัเขา้-ออกอยา่งน้อย 4 หน้าเตม็ 
- รปูถ่าย 
   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 น̂ิว ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน จาํนวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรปูถ่ายที8มพีืน̂หลงัสขีาว เทา่นัน̂ ทางสถานฑตูไม่
รบัพจิารณารปูถ่ายที8เป็นรปูสติ�กเกอร ์หรอืรปูพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์รปูโพลาลอยด ์และรปูถ่ายที8มวีวิดา้นหลงั หรอืรปูที8
นํามาตดัต่อ 



 

 

 

 

 

 
 

- หลกัฐานการงาน 
  กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ตอ้งแสดง สาํเนา ใบทะเบยีนการคา้ และหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนที8มชีื8อของผูเ้ดนิทางแสดง
ความเป็นเจา้ของกจิการ เป็นกรรมการ หรอื หุน้สว่น  (ไมต่อ้งใชต้วัจรงิ) 
  ***** สาํคญัมาก จะตอ้งเซน็ชื8อรบัรองสาํเนา และประทบัตราบรษิทัเป็นสาํคญั ***** 
กรณีเป็นพนกังาน ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการทาํงานจากทางบรษิทั หรอืหน่วยงานที8สงักดั มขีอ้ความระบุตาํแหน่ง เงนิเดอืน 
รายได ้  วนัเริ8มทาํงาน และชว่งเวลาที8ไดร้บัอนุมตัใิหล้าหยดุงาน เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน̂ และจะตอ้งประทบัตราบรษิทั
รบัรองเป็นสาํคญั   
กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน หรอืสถาบนัที8กาํลงัศกึษาอยู ่พรอ้มตราประทบัของ    
  ทางโรงเรยีน (เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน̂) และสาํเนาบตัรนกัเรยีน หรอืบตัรนกัศกึษา พรอ้มทัง̂เซน็ชื8อรบัรองสาํเนา 
- หลกัฐานการเงิน 
  ใบรบัรองสถานะทางการเงนิในชื8อของผูเ้ดนิทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เทา่นัน̂(ไมเ่อา STATEMENT) 
 
หมายเหตุเกี8ยวกบัการขอนุมตัวิซ่ีาประเทศอยีปิตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 
*** ในการยื8นขอวซ่ีา เพื8อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ทา่น กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามที8ระบุ พรอ้มสง่
มอบเอกสารประกอบการยื8นวซ่ีา ไมน้่อยกวา่ 3 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง (ในกรณีที8เอกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ ทางสถาน
ฑตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมตัวิซ่ีาของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมใหมเ่อง หากตอ้งการยื8นวซ่ีาอกีครัง̂) 
 *** ในการพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา จะอยูใ่นดุลยพนิิจของทางสถานฑตูฯ ซึ8งในบางกรณี อาจจะมกีารเรยีกเอกสารเพิ8มเตมิจาก
ที8ไดร้ะบุไว ้หรอือาจจะมกีารเรยีกสมัภาษณ์ในบางครัง̂ ซึ8งอาจจะทาํใหเ้กดิความไมส่ะดวกแก่ทา่นได ้ 
*** อนึ8งระเบยีบของสถานฑตูฯ ซึ8งอาจมกีารเปลี8ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแต่ละราย 
หากทา่นมขีอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอยีดเพิ8มเตมิไดต้ลอดเวลา ทางบรษิทัฯ จงึตอ้งกราบขออภยัมา ณ ที8น̂ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

K.ตวัอย่างเอกสารในการยืVนวีซ่าท่องเทีVยวแบบกลุ่ม 
  ต้องส่งให้กบัทางบริษทัก่อนการเดินทาง K] วนั  

 

 


