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LEGEND OF CAIRO EGYPT 5 DAYS 3 NIGHTS (WY) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ -สนามบินไคโร อียปิต ์                                                               ( -/-/D )        

06.00 น. พรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคานเ์ตอรส์ายการบินโอมาน แอร ์

เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน 

09.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยเท่ียวบินท่ี WY 818 (ใชเ้วลาเดินทาง 6 ช.ม.) 

12.05 น.     ถึง สนามบินมสักตั แวะเปล่ียนเคร่ือง 

14.35 น.     ออกเดินทางต่อสู่ กรุงไคโร ประเทศอียปิต ์โดยเท่ียวบิน ท่ี WY 405 (ใชเ้วลาเดินทาง 4 ช.ม. ) 

17.00 น.     ถึง สนามบินไคโร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ นําท่าน

เดินทางสู่ตวัเมืองหลวงกรุงไคโร      

คํา่  อาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

                  พกัคา้งคืน ณ  PYRAMID PARK  HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  
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วนัท่ีสอง  ไคโร –กีซ่า – เมมฟิส – ซคัคารา่ – ล่องแม่นํ้าไนล ์                     ( B/L/D ) 

เชา้  อาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

เดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก นําท่านชม มหาปิรามิด ท่ีไดร้บัการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลก เป็นช่ือเรียกของสถานท่ีฝัง

พระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบนัคือ 

ไคโร) ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2,000 ตารางเมตร บน

ท่ีราบสงูทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นท่ีตั้งของ

มหาปิรามิด 3 องค ์ซ่ึงองคฟ์าโรหแ์ห่งอียิปต์

โบราณสรา้งข้ึนเพ่ือฝังพระศพของพระองค์เอง 

นับเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของ

โลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทั้งส้ิน 30 ปี สรา้งจากแท่ง

หินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกว่า 2 ตัน 

หินแต่ละกอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไมผ่่าน ซ่ึงประกอบดว้ย 
1) ปิรามิดคีออพส ์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สรา้งในพ้ืนท่ี 53 ตารางเมตร สงู 146 เมตร สรา้งดว้ยหินแกรนิต 2.3 

ลา้นแท่ง น้าหนักกว่ากว่า 60 ตนั ภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง อาทิ หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชินี 

เป็นปิรามิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก กล่าวกนัวา่อาจนาวิหารเซ็นตปิ์เตอรท่ี์กรุงโรมรวมกบัวิหารเซ็นตป์อลท่ีลอนดอน และดูโอโม

วิหารแหง่เมืองฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามิดแหง่น้ีไดอ้ยา่งสบาย  

2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สงู 136 เมตร สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ่ 

จึงทาํใหดู้สง่ากวา่ปิรามิด 2 องค ์บนพ้ืนท่ีประมาณ 1.6 ลา้นลกูบาศกเ์มตร มีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก

ทาํลายเสียหายมาก  

3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กท่ีสุด สงู 66.45 เมตร 

ปัจจุบนัสงูเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร  

และนําชม “สฟิงซ”์ ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละลาํตวัเป็นสิงโต ท่านอาจจะข่ี

อฐูกลางทะเลทรายชมทิวทศัน์รอบๆ โดยมีหมูปี่รามิดเป็นฉากหลงั อิสระเดินเท่ียวตามอธัยาศยั (หรอืเขา้ไปชมภายในตวัปี

ระมิดซ่ึงเช่ือวา่เป็นท่ีฝังพระศพขององคฟ์าโรหผ์ ูส้รา้งปีระมิดน้ัน ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ ่มีทางเดินซ่ึงเราสามารถเดิน

ลงไปดไูด ้ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอย ูใ่นค่าบรกิารทวัร ์และตอ้งไปเขา้คิวซ้ือบตัรเอง เน่ืองจากในแต่ละวนัจะมีผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกิน

วนัละ 300 คนเท่าน้ัน) และหากสนใจขี่ อฐู กรณุาติดตอ่ท่ีหวัหนา้ทวัร ์ราคาประมาณ $10-15 เหรยีญตอ่ท่านตอ่หน่ึงตวั  

 

 

 

 

 

เท่ียง อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกของอียิปต์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองท่ีไดร้ับการบนัทึกใน

ประวติัศาสตรว์า่มีความสาํคญัในการรวมอียิปตบ์นและอียิปตล่์างใหเ้ป็นหน่ึงเดียว โดยกษัตริยเ์มนาปฐมกษัตริยแ์ห่งราชวงศท่ี์ 

1 ท่ีน่ีท่านจะไดช้ม รูปแกะสลกัขนาดยกัษ ์ดว้ยหินอลาบาสเตอรข์องฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ฝีมือการแกะสลกัเป็นเยี่ยม ระหวา่ง

ทางท่านจะไดเ้ห็นตน้อินทผาลัมข้ึนสวยงามเป็นทิวแถว แลว้เดินทางต่อสู่ เมืองซัคคาร่า เพ่ือชม ปีรามิดขั้นบันได เป็น

ส่ิงกอ่สรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานท่ีฝังพระศพของกษัตริยซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของปีรามิดในยุคต่อมา  
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คํา่  อาหารคํา่บุฟเฟตบ์นเรือล่องไปตามแม่นํ้าไนล ์ชมบรรยากาศอันงดงามยามคํา่คืนสองฟากฝัง่ แม่นํ้า พรอ้มชม และ

รว่มสนุกกบัการแสดง ระบาํหนา้ทอ้ง (Belly Dance) อนัเล่ืองช่ือและการ แสดงพ้ืนเมืองตา่งๆประกอบดนตรี 

พกัคา้งคืน ณ  โรงแรมระดบั 4 ดาว  

  

วนัท่ีสาม อเล็กซานเดรีย – ป้อมปราการซิทาเดล – หลมุฝังศพใตดิ้นแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย ์ (B/L/D)       

เชา้ อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) นําท่านถ่ายรูปคู่กบั 

ป้อมปราการซิทาเดล (CITADEL) ซ่ึงในอดีตน้ัน

เป็นท่ีตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหน่ึงใน

ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือ

เพียงส่วนท่ีเป็นฐานและไดมี้รบัการทะนุบาํรุงต่อ

เติมจากสุลต่านเกยต์เบย ์โดยรวบรามซากเดิม

บางส่วนเขา้มา พกัผ่อนหย่อนใจกบัการชมทะเล

เมดิเตอรเ์รเนียนท่ีสวยงาม  

เท่ียง  อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย นําท่านเท่ียวชมเมืองอเล็กซานเดรีย เป็นเมืองสาํคญัในสมยัโรมนัท่ีเคยปกครองอียิปตใ์นสมยัโบราณ เดิมทีเป็นหมู่บา้นประมง

เล็กๆ ท่ีช่ือวา่ ราคอนดาห ์เม่ือ 1,200 ปีกอ่นคริสตกาล จนเม่ือ 332 ปี ก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 2,300 กวา่ปีก่อนพระ

เจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จึงใหมี้การปรบัปรุงขยายเมืองเพ่ือเป็นเมืองหลวงและตั้งช่ือใหค้ลอ้งจองกบัช่ือของพระองค ์

เมืองอเล็กซานเดรียน้ียงัเป็นสถานท่ีสําคัญในตํานานรักอนัยิ่งใหญ่ของราชินีเลอโฉมช่ือกอ้งโลก พระนางคลีโอพตัรา และ

นายทหารโรมนั มารค์ แอนโทนี ปัจจุบนัเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศอียิปต ์เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศติดกบัทะเล

เมดิเตอรเ์รเนียนท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของโลก ชม หลุมฝังศพใตดิ้นแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง 

สุสานของขาวโรมนัในอดีตมีกวา่ 50,000 ศพ สุสานใตดิ้นแหง่น้ีมีสามชั้น ชั้นท่ี 1 มีไวส้าํหรบัลาํเลียงโลงและศพ ชั้นท่ี 2 เป็น

ท่ีฝังศพ และชั้นท่ี 3 ใชเ้ป็นท่ีรวมญาติเพ่ือระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเล้ียงสงัสรรคก์นัทั้งวนั ซ่ึงเล่ากนัว่าตอนท่ีนักโบราณคดี

คน้พบท่ีน่ีเป็นครั้งแรก บนโต๊ะยงัมีขวดไวน์และจานวางอยู ่ชม เสาปอมเปย ์เป็นส่ิงสาํคญัโบราณในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์

เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นช่ือเพ่ือนสนิทของ จเูลียส  ซีซ่าร ์ผูนํ้าท่ียิ่งใหญ่แห่งโรมนั ซ่ึงภายหลงัทั้งสองได้

กลายเป็นศตัรูกนัและปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และไดถู้กชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบนัน้ีเหลือ

เพียงแคเ่สาโบราณแบบกรีก ตั้งอยูอ่ยา่งโด่ดเด่นและสฟิงซอี์กสองตวั ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัสู่เมืองหลวงกรุงไคโร 

 

 

 

 

 

คํา่ อาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

                พกัคา้งคืน ณ  HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  
 

วนัท่ีส่ี    ไคโร – พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาตอีิยปิต ์- สุเหรา่โมฮมัหมดัอาลี – ศูนยก์ลางการทาํกระดาษปาปิรุส – 

โรงงานผลิตหวันํ้าหอม – ตลาดข่านเอลคาลิลิ                (B/L/D) 

เชา้         อาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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นําท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์อนัเล่ืองช่ือ เป็นสถานท่ีท่ีรวมศิลปวตัถุโบราณมากมายท่ีสุด (ค่าบตัรเขา้ชม

มมัม่ีของพระมหากษัตริยท์ั้ง 11 พระองค ์ ไม่ไดร้วมอยูใ่นรายการ หากท่านสนใจเขา้ชมกรุณาติดต่อท่ีหวัหน้าทวัร ์ค่าเขา้ชม

ประมาณ 100 อิยิปตป์อนด ์หรือ ประมาณ 20 USD) ชม โลงศพทองคาํแทพ้รอ้มหน้ากากทองคาํ ของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนอนั

ดังกอ้งโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียง

บรรทม พดั ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อ้ีบรรลงักท์องคาํ ซ่ึงภาพบน

พนักเกา้อ้ีท่ีโรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนประทบัอยูบ่น

เกา้อ้ีและมีพระมเหสีของพระองคก์าํลงัทาน้ํามนัหอมให ้ทั้งคู่ใส่รองเทา้

แตะคนละขา้งอนัแสดงถึงความรกัความเผ่ือแผ่อนัลึกซ้ึง นอกจากน้ีท่าน

ยงัจะไดช้มสมบติัอนัลํ้าค่าอ่ืนๆ อีกจาํนวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ 

สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต ส่ิงของทั้งหมดลว้นมีอายุเกา่แกก่วา่ 3,000 ปี   

นําท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮมัหมดัอาลี ซ่ึงเร่ิมสรา้งในปีค.ศ. 1830 และ

เสร็จในปีค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ในแบบตามอยา่งออตโตมนั หรือ ตุรกีในปัจจุบนั ภายในมีนาฬิกาบน

ลานในสุเหร่าซ่ึงเป็นของขวญัในการแลกเปล่ียนกบัอนุสาวรียป์ลายแหลมโอบิลิสกข์องรามเซสท่ีสอง เพ่ือสรา้งสมัพนัธไมตรีอนั

ดีระหวา่งอียปิตฝ์รัง่เศส  

เท่ียง อาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

นําท่านนั่งรถผ่านชมสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิยิปต์ท่ีแออัดอยู่ในเมืองหลวงถึง 15 ลา้นคน ซ่ึงถือว่าเป็นเมืองท่ีติด

อนัดบัในความแออดัของชุมชนอนัดบัตน้ๆ ของโลก แวะชมศนูยก์ลางการทาํกระดาษปาปีรุส ซ่ึงเป็นกระดาษชนิดแรกของโลก

ทําจากต้นกก (Papyrus) ใชบ้ันทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์สําคัญต่างๆ ในสมัยอียิปต์โบราณ และชม 

โรงงานผลิตหวัน้ําหอม ซ่ึงกล่าวกนัว่าการทําน้ําหอมน้ีมีสืบทอดมาตั้งแต่สมยัพระนางคลีโอพตัรา และท่ีน้ียงัเป็นศูนยก์ลาง

แหล่งผลิตหวัน้ําหอมขนาดใหญ่ใหก้บัยี่หอ้แบรนด์เนมดัง ๆ หลายยี่หอ้อีกดว้ย จากน้ันเดินทางสู่ ตลาดข่าน เอล-คาลิลี ถือ

เป็นตลาดเกา่แกใ่นอียปิต ์มีมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1382 มีรา้นคา้กวา่ 900 รา้น ตลอดเสน้ทางภายในตลาด อาคารทรงเก่าแก่แบบ

อาหรบัโบราณถกูดดัแปลงเป็นรา้นคา้ ยิง่เดินลึกเขา้ไปจะพบมีรา้นคา้ท่ีคงเอกลกัษณแ์บบโบราณของกรุงไคโรใหพ้บเห็นรวมทั้ง

สินคา้ท่ีไม่คุน้ตา สําหรับสินคา้ท่ีจําหน่ายตลาดแห่งน้ีมีใหเ้ลือกอย่างหลากหลาย ทั้งเคร่ืองเทศ เส้ือผา้ ผา้คลุมไหล่ หมอ้

ทองเหลือง ตะเกียง โคมไฟ เคร่ืองทอง พีระมิดจาํลอง และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

คํา่ อาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบินไคโร 
 

วนัท่ีหา้      ไคโร – มสักตั – กรุงเทพ ฯ  

01.25 น.    ออกเดินทางสู่ สนามบินมสักตั โดยเท่ียวบินท่ี “WY 408  

07.25 น.    ถึง สนามบินมสักตั แวะเปล่ียนเคร่ือง 

08.50 น.    ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน WY 815   

18.00 น.    ถึง สนามบินสุวรณภมิู โดยสวสัดิภาพ    

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

 

หมายเหตุ   

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยดึถือความปลอดภยัเป็นหลกั 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้น

การนําเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กวา่ 15 ท่าน หรือตํา่กวา่มาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณายกเลิกการ

เดินทาง หรือ เรียกเก็บคา่ทวัรเ์พ่ิมเต็ม ท่านละ 3,000 บาท 

 



(EGYPT‐LGT5D3N‐WY) 

ใบอนุญาตเลขท่ี 11/10040 

 

5 
 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดียวเพ่ิม 

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 

ทิปสาํหรบัไกดท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์60 USD/ท่าน/ทริป  ** ไม่รวมอยูใ่นค่าบริการ ** 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 3 คืน 

2. คา่ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั เสน้ทาง กรุงเทพ – มสักตั –ไคโร – มสักตั - กรุงเทพ รวมน้ําหนักกระเป๋า 30 กิโลกรมั 2 ใบ/ต่อ 1 ท่าน  

3. คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ 

4. คา่รถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง  

5. คา่อาหารตามท่ีระบุในรายการ และ คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหง่ท่ีระบุตามรายการ  

6. คา่วีซา่ประเทศอียปิต ์(วีซา่กรุป๊) ใชเ้วลาในการยืน่วีซา่กอ่นการเดินทาง 30 วนั (สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

7. คา่บริการนําทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  

8. คา่ประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ  

 (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

 หมายเหตุ: คา่ประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้า่สินไหม 

 ทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. คา่จดัทาํหนังสือเดินทาง 

2. คา่ภาษีมลูคา่ 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

3. คา่ข่ีอฐู, คา่เขา้ไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัม่ีฟาโรหท่ี์พิพิธภณัฑฯ์ และรายการอ่ืนท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่อาหาร-เคร่ืองด่ืม สัง่พิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ฯลฯ 

5. คา่ทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและพนักงานขบัรถ ท่านละ 60 USD/ท่าน/ทริป         

กรณีจองน้อยกวา่ 30 วนักอ่นการเดินทาง ตอ้งทาํวีซา่ท่ีเมืองไทย โดยมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติม 800 บาท / ท่าน 

และตอ้งใชเ้อกสารประกอบการยืน่วีซา่ รายละเอียดตามทา้ยโปรแกรมทวัร ์
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เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดท่ี 1 : สาํรองท่ีนัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดท่ี 2 :ชาํระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, 

คา่มดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้า่สามารถคืน

เงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็น

สาํคญั  

***หมายเหต*ุ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ีทาง  บริษัท

ฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบ

ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุด

งาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 

หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทาํรา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูข้ึน ตามอตัราค่าน้ํามนั หรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน 

ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่า

ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

หากลกูคา้ท่านใด ยืน่วีซา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมติั ลกูคา้ตอ้งชาํระคา่มดัจาํท่ี 10,000 บาท และคา่วีซา่ตามท่ีสถานฑตูฯ เรียกเก็บ 

 

การขอนุมตัวีิซ่าประเทศอียปิต ์ 

ในการยืน่ขอวีซา่แบบหมูค่ณะ เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกแกทุ่กๆ ท่าน กรุณาสแกนพาสปอรต์เป็นไฟล ์PDF แบบสี (ไมร่บัแบบสแกน

ขาวดาํ) และอายุพาสปอรต์ตอ้งไมน่้อยกวา่ 6 เดือนในวนัเดินทาง  โดยตอ้งนําส่งเพ่ือยืน่วีซา่ล่วงหน้ากอ่น 30 กอ่นวนัเดินทาง  

(ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไมส่มบรูณ ์ทางสถานฑตูฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมใหมเ่อง หาก 

ตอ้งการยืน่วีซา่อีกครั้ง) 

ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพ่ิมเติมจากท่ีไดร้ะบุไว ้หรือ

อาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครั้ง ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดความไมส่ะดวกแกท่่านได ้ 

 อน่ึงระเบียบของสถานฑตูฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบติัของลูกคา้ในแต่ละราย หากท่านมีขอ้สงสยัใดๆ 

โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัท

ฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทาํรา้ย การสญูหายความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

อตัราค่าบริการน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน้ํามนัหรือค่าเงิน

แลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 
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เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่า

ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทุกกรณี 

 

** ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลทเ์ดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่านไดท้าํการจองไวก้บัทาง

บริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ

รบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

เอกสารในการยืน่วีซ่า 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเด่ียวเขา้ประเทศอียปิต ์ กรณีผูเ้ดินทางจองนอ้ยกว่า 30 วนั 

- หนงัสือเดินทาง 

 ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าวา่งเหลือสาํหรบัประทบัตราวีซา่และตรา 

 ประทบั อยา่งน้อย 4 หน้าเต็ม 

- รูปถ่าย ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จาํนวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพ้ืนหลงัสีขาวเท่าน้ัน ทางสถานทูตไม่รบั

 พิจารณารปูถ่ายท่ีเป็นรปูสต๊ิกเกอร,์ รปูพิมพจ์ากคอมพิวเตอร,์ รปูโพลาลอยด,์ รปูถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั หรือรปูท่ีนํามาตดัต่อ 

- หลกัฐานการงาน 

 กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดงสาํเนาใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางแสดงความ 

 เป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ถ่ายสาํเนา) 

 ** สาํคญัมาก **  จะตอ้งเซ็นช่ือรบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษัทเป็นสาํคญั  

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสังกดั มีขอ้ความระบุตําแหน่ง เงินเดือน 

รายได ้วนัเร่ิมทาํงาน และช่วงเวลาท่ีไดร้บัอนุมติัใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และจะตอ้งประทบัตราบริษัทรบัรอง

เป็นสาํคญั   

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่พรอ้มตราประทบัของ    

ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และสาํเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองสาํเนา 

- หลกัฐานการเงิน 

 ใบรบัรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเ้ดินทางจากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ไมร่บั STATEMENT) 

 

หมายเหตุเก่ียวกบัการขอนุมติัวีซา่ประเทศอียปิตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

*** ในการยื่นขอวีซ่า เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่งมอบเอกสาร

ประกอบการยืน่วีซา่ ไมน่้อยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบรูณ ์ทางสถานฑตูฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวี

ซา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมใหมเ่อง หากตอ้งการยืน่วีซา่อีกครั้ง) 

 *** ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพ่ิมเติมจากท่ีไดร้ะบุไว ้หรือ

อาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครั้ง ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดความไมส่ะดวกแกท่่านได ้ 

*** อน่ึงระเบียบของสถานฑตูฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบติัของลกูคา้ในแต่ละราย หากท่านมีขอ้สงสยั

ใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 


