
 

 

 

 
 

ไคโร – พิพิธภณัฑอ์ียิปต ์สถานท่ีรวบรวมโบราณวตัถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปตใ์นยุคตา่งๆ  

กีซ่า – สถานท่ีตั้ง มหาปิรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก 

เมมฟิส / เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปตโ์บราณ / ซคัคาร่า  



 

 

ปีรามิดขั้นบนัได ตน้แบบของปิรามิดในยุคตอ่มา 

อเล็กซานเดรีย / เมืองสาํคญัในสมยัพระนางคลีโอพตัรา  

สมัผสับรรยากาศริมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดียวเพิม่ 

22-27 มิ.ย.62 38,999 บาท 38,999 บาท 38,999 บาท 4,000 บาท 

13-18 ก.ค.62 41,999 บาท 41,999 บาท 40,999 บาท 4,000 บาท 

27ก.ค.- ส.ค.62 41,999 บาท 41,999 บาท 41,999 บาท 4,000 บาท 

08-12 ส.ค.62 39,999 บาท 39,999 บาท 38,999 บาท 4,000 บาท 

24-29 ส.ค.62 39,999 บาท 39,999 บาท 39,999 บาท 4,000 บาท 

14-19 ก.ย.62 39,999 บาท 39,999 บาท 39,999 บาท 4,000 บาท 

28 ก.ย.-3 ต.ค. 39,999 บาท 39,999 บาท 39,999 บาท 4,000 บาท 

 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

20:30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว 

Q เคานเ์ตอร ์14-20 สายการบินอียปิต ์ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความ

สะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน 

23.59.  น.   เหินฟ้าสู่ ประเทศอิยปิต ์โดยสายการบินอิยิปตแ์อร ์เท่ียวบินท่ี MS 961 

 
 
 



 

 

วนัทีส่อง ไคโร –กีซ่า – มหาปิรามิด – สฟิงซ ์– เมมฟิส – ซคัคารา่ – ปิรามิดขั้นบนัได 

04.10 น. ถึง สนามบินนานาชาตกิรุงไคโร  ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระในการเดินทางเรียบรอ้ย

แลว้  นําท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร  (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง ) เขา้โรงแรมเพื่อ

รบัประทานอาหาร 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก นําท่านชม มหาปิรามิด 

ท่ีไดร้บัการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก  เป็นชื่อเรียกของสถานท่ีฝังพระศพของเมืองเลโทโพ

ลิสโบราณ(ปัจจุบนัคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้ นท่ี 2,000 ตร.ม. บนท่ีราบสงูทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็น

ท่ีตั้งของมหาปิรามิด 3 องค ์ซ่ึงองคฟ์าโรหแ์ห่งอียิปตโ์บราณสรา้งขึ้ นเพื่อฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็น

ส่ิงก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งส้ิน 30 ปี สรา้งจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก 

แต่ละกอ้นหนักกว่า 2 ตนั หินแต่ละกอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซ่ึง

ประกอบดว้ย 

 
1) ปิรามิดคีออพส ์(Cheops) หรอืปิรามิดคูฟู สรา้งในพื้ นท่ี 53 ตร.ม. สงู 146 เมตร สรา้งดว้ย

หินแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง น้าหนักกว่ากว่า 60 ตนัภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถง

พระราชา หอ้งโถงพระราชินี เป็นปิรามิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก กล่าวกนัว่าอาจนาวิหารเซ็นตปิ์เตอรท่ี์กรุงโรม

รวมกบัวิหารเซ็นตป์อลท่ีลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามิดแห่งน้ีไดอ้ย่าง

สบาย  

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

10 เมตร สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทาใหดู้สง่ากว่าปิรามิด 2 องค ์กินเน้ือท่ีประมาณ 1.6 ลา้น

ลูกบาศกเ์มตร มีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  

3) ปิรามิดมิเซรนุิส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กท่ีสุด สงู 

66.45 เมตร ปัจจุบนัสงูเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     

ชม “สฟิงซ”์ ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละลาํตวัเป็นสิงโต ท่าน

อาจจะขี่อฐูกลางทะเลทรายชมทิวทศัน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลงั อิสระเดินเท่ียวตามอธัยาศยั 

(หรอืเขา้ไปชมภายในตวัปีระมิดซ่ึงเชื่อว่าเป็นทีฝั่งพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมิดนั้น ภายใน

สรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่ มีทางเดินซ่ึงเราสามารถเดินลงไปดูได ้ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบรกิารทวัร ์

และตอ้งไปเขา้คิวซ้ือบตัรเอง เน่ืองจากในแตล่ะวนัจะมีผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกินวนัละ 300 คนเทา่นั้น) 



 

 

ชม ตวัสฟิงซ์ ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละลาํตวัเป็นสิงโต  

(หากสนใจขี่อูฐ กรุณาตดิตอ่ทีห่วัหนา้ทวัร ์ราคาประมาณ $10-15 เหรยีญตอ่ทา่นตอ่หน่ึงตวั)  

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปตโ์บราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองท่ี

ไดร้บัการบนัทึกในประวติัศาสตรว์่ามีความสาํคญัในการรวมอียิปตบ์น และอียิปตล่์างใ หเ้ป็นหน่ึงเดียวโดย

กษัตริยเ์มนาปฐมกษัตริยแ์ห่งราชวงศท่ี์ 1 ท่ีน่ีท่านจะไดช้ม รูปแกะสลกัขนาดยกัษ์ ดว้ยหินอลาบาสเตอรข์อง

ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ฝีมือการแกะสลกัเป็นเยี่ยม ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นตน้อินทผาลมัขึ้ นสวยงามเป็นทิวแถว 

เดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณที่ใกลก้นัอีกเมืองคือ  ซคัคารา่  เพื่อชม ปีรามิดขั้นบนัได  เป็นส่ิงก่อสรา้งขนาด

ใหญ่ ใชเ้ป็น สถานท่ีฝังพระศพของ กษัตริย ์ ซอเซอร ์และเป็นตน้แบบของ ปีรามิดในยุคต่อมา  

 

 

 

 

 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

        นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กั HORIZON PYRAMID HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่าม อเล็กซานเดรยี –  ป้อมปราการซิทาเดล –  หลุมฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรยี –  เสาปอมเปย ์–  

ล่องเรอืแม่นํ้าไนล ์+ Dinner + ระบาํหนา้ทอง       

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่  เมืองอเล็กซานเดรยี  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) นําท่าน ถ่ายรูปคู่กบั  ป้อม 

ปราการซิทาเดล (CITADEL) ซ่ึงในอดีตน้ันเป็นท่ีตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยข์อง

โลกยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐานและไดม้ีรบัการทะนุบาํรุงต่อเติมจากสุลต่านเกยต์เบย ์โดย

รวบรามซากเดิมบางส่วนเขา้มา พกัผ่อนหย่อนใจกบัการชมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีสวยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย นําท่านเท่ียวชม เมืองอเล็กซานเดรยี ซ่ึงเป็นเมืองสาํคญัในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์เดิมทีเป็นหมู่บา้นประมง

เล็กๆ ท่ีชื่อว่า ราคอนดาห ์เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 

กว่าปีก่อนพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จึงใหม้ีการปรบัปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่ อให้

คลอ้งจองกบัชื่อของพระองค ์เมืองอเล็กซานเดรียน้ียงัเป็นสถานท่ีสาํคญัในตาํนานรกัอนัยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอ

โฉมชื่อกอ้งโลก พระนางคลีโอพตัรา และนายทหารโรมนั มารค์ แอนโทนี และปัจจุบนัเมืองน้ีใหญ่เป็นอนัดบั

สองของประเทศ เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของโลก ชม 

หลุมฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรยี 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมนัในอดีตมีกว่า 

50,000 ศพ สุสานใตดิ้นแห่งน้ีมีสามชั้น ชั้นท่ี 1 มีไวส้าํหรบัลาํเลียงโลงและศพ ชั้นท่ี 2 เป็นท่ีฝังศพ และชั้นท่ี 

3 ใชเ้ป็นท่ีรวมญาติเพื่อระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเล้ียงสงัสรรคก์นัทั้งวนั ซ่ึงเล่ากนัว่าตอนท่ีนักโบราณคดีคน้พบ

ท่ีน่ีเป็นครั้งแรก บนโต๊ ะยงัมีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย์  เป็นส่ิงสาํคญัโบราณในสมยัโรมนั

ปกครองอียิปต ์เป็นเสาแกรนิตสงู 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จเูลียส  ซีซ่า ผูนํ้าที่ยิ่งใหญ่แห่ง

โรมนั ซ่ึงภายหลงัทั้งสองไดก้ลายเป็นศตัรูกนัและปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต ์และได้

ถูกชาวอิยิปตฆ่์าเสียชีวิต ปัจจุบนัน้ีเหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซอ์ีกสองตวั 

ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัสู่เมืองหลวงกรุงไคโร 

 

 

 

 

 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่บุฟเฟตบ์นเรอืล่องไปตามแม่นํ้าไนล ์ชมบรรยากาศอนังดงามยามคํา่คืนสองฟากฝัง่  

แม่นํ้า พรอ้มชม และรว่มสนุกกบัการแสดง ระบาํหนา้ทอ้ง  (Belly Dance) อนัเลื่องชื่อและการ  แสดง

พื้ นเมืองตา่งๆประกอบดนตร ี

 นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กั HOROZON PYRAMID HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่ี่        ไคโร – สุเหรา่โมฮมัเม็ด – ศนูยก์ลางการทาํกระดาษปาปิรุส – โรงงานผลิตหวันํ้าหอม 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร ของโรงแรม นําท่านชม สุเหรา่แห่งโมฮมัหมดัอาลี ซ่ึงเร่ิมสรา้งในปี 

ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค .ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ในแบบตามอย่างออตโตมนั  หรือ ตุรกี
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นมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซ่ึงเป็นของขวญัในการแลกเปล่ียนกบัอนุสาวรียป์ลายแหลมโอบิลิสกข์องรามเซสท่ี

สอง เพื่อสรา้งสมัพนัธไมตรีอนัดีระหว่างอียิปตฝ์รัง่เศส  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

นําท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิยิปตท่ี์แออดัอยู่ในเมืองหลวงถึง 15 ลา้นคน ซ่ึงถือ   

ว่าเมืองท่ีติดอนัดบัในความแออดัของชุมชนอนัดบัตน้ๆ ของโลก แวะชมศนูยก์ลางการทาํ กระดาษปาปีรุส 

ซ่ึงเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทาํจาก ตน้กก (Papyrus) ใชบ้นัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์

สาํคญัต่างๆ ในสมยัอียิปตโ์บราณ พรอ้มกบัแวะชม โรงงานผลิตหวันํ้าหอม ซ่ึงกล่าวกนัว่าการทาํน้ําหอมน้ีมี

สืบทอดมาตั้งแต่สมยั พระนางคลีโอพตัรา และท่ีน้ียงัเป็นศนูยก์ลางแหล่งผลิตหวัน้ําหอมขนาดใหญ่ใหก้บัยี่หอ้

แบรนดเ์นมดงั ๆหลายยี่หอ้อีกดว้ย 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 

                 นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กั PYRAMID PARK  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัทีห่า้      ไคโร – พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตอิียปิต ์– ชอ้ปป้ิงตลาดข่าน - สนามบิน 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําคณะเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตอิียปิต ์อนัเล่ืองชื่อ เป็นสถานท่ีท่ีรวมศิลปะวตัถุโบราณมากมายท่ีสุด

(ค่าบตัรเขา้ชมมมัม่ีของพระมหากษัตรยิท์ั้ง 11 พระองค ์ไม่ไดร้วมอยูใ่นรายการ หากทา่นสนใจเขา้ชม

กรุณาตดิตอ่ทีห่วัหนา้ทวัร ์ค่าเขา้ชมประมาณ 100 อิยปิตป์อนด ์หรอื ประมาณ 20 USD) ชม โลงศพ

ทองคาํแทพ้รอ้มหนา้กากทองคาํ  ของฟาโรหตุ์ตั นคาเมนอนัดงักอ้งโลก และสมบติัส่วนตวัอีกมากมายของ

พระองค ์อาทิเช่น เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อี้ บรรลงักท์องคาํ  

ซ่ึงภาพบนพนักเกา้อี้ ท่ีโรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนประทบัอยู่บนเกา้อี้ และมีพระมเหสีของ

พระองคก์าํลงัทาน้ํามนัหอมให ้ทั้งคู่ใส่ รองเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดงถึงความรกัความเผ่ือแผ่อนัลึกซ้ึง 

นอกจากน้ีท่านยงัจะไดช้มสมบติัอนัลํ้าค่าอื่นๆ อีกจาํนวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต 

ส่ิงของทั้งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย นําท่านไปชอ้ปป้ิงส้ินคา้พื้ นเมืองอนังดงามท่ี ตลาดข่านเอลคาลีลี  ตลาดสาํคญัทางการคา้ขายของพื้ นเและ

สินคา้ที่ระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซ้ือของพื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําหอม

ท่ีทาํดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เคร่ืองทองรูปพรรณและ เพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบั พรม และของท่ีระลึก

พื้ นเมืองต่างๆ 



 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร / ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.35 น.     เหินฟ้ากลบัสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี MS 960 

วนัทีห่ก      กรุงเทพฯ 

12.40 น    คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

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

 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยู่ตา่งจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบิน

ภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋ทุกประเภท  

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง  

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 

 

หมายเหตุ   

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะ

ยึดถือความปลอดภยัเป็นหลกั 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง 

จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการนาํเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้ง

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรือตํา่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการ

เดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเต็ม 

ท่านละ 3,000 บาท 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ ชั้นประหยดั โดยสายการบินอิยิปต ์และ  

        น้ําหนักกระเป๋าในการโหลดสมัภาระและเคร่ืองใชส่้วนตวั ท่านละ 1 ชิ้ น น้ําหนักไม่เกิน 23 กิโลกรมั 

2.     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

3.     ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่านตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 3 คืน 

4.     ค่ารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง  

5.     ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ + ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

6.     ค่าวีซ่าประเทศอียิปต ์(วีซ่ากรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วนั (สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

7.     ค่าบริการนําทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทยมืออาชีพผูช้าํนาญเสน้ทาง 

8.     ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

        วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 



 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

1. ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง 

2. ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

3. ค่าขี่อฐู, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมี่ฟาโรห ์11 พระองค ์ที่พิพิธภณัฑฯ์ และรายการอื่นที่ไม่ไดร้ะบุไว ้

ในรายการ 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด , ค่าอาหาร- เคร่ืองด่ืม สัง่พิเศษนอกเหนือรายการ , มินิบารแ์ละทีวี

ช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 4 USD / ทา่น / วนั     (คิดเป็น 4 วนั เทา่กบั 16 USD)       

       พนักงานขบัรถ ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั     (คิดเป็น 4 วนั เทา่กบั 12 USD) 

     ค่าทิปค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ประมาณท่านละ 4 USD / ท่าน / วนั เทียบเท่ากบัไกดท์อ้งถ่ิน  

กรณีจองน้อยกว่า 20 วนัก่อนการเดินทาง ตอ้งทาํวีซ่าที่เมืองไทย โดยมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 2000 บาท / ท่าน  

และตอ้งใช ้เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า รายละเอียดตามทา้ยโปรแกรมทวัร ์

 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดที ่1 : สาํรองทีน่ัง่จา่ย 15, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที ่2 :ชาํระยอดส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิัทจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ  

 

กรณียกเลิก 

 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิ ดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ (ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเร่ืองยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซ่ึงไม่

สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตดั สินใจของสาย

การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสาํคญั  

 

***หมายเหต*ุ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน  ซ่ึงใน

กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  



 

 

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ้ น ตามอตัราค่าน้ํามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากทา่นสละสิทธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ทา่นใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลูกคา้ตอ้งชาํระค่ามดัจาํที ่10,000 บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ถาน

ฑูตฯ เรยีกเก็บ 

 

หมายเหตเุก่ียวกบัการขอนุมตัวิีซ่าประเทศอียปิตแ์ละขอ้ตา่ง ๆ 

ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่ง

มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง  

(ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบรูณ ์ทางสถานฑตูฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวีซ่าอีกครั้ง) 

ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม

จากท่ีไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครั้ง ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 

 

 อน่ึงระเบียบของสถานฑตูฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบติัของลูกคา้ในแต่ละราย 

หากท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ที่นอกเหนือ

การ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การ

สญูหายความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ้ น ตามอตัราค่าน้ํามนั

หรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางในกรณีท่ี

ส่งหนา้พาสปอรต์อายุเหลือนอ้ยกว่า 6 เดือน ทางบริษัทฯไม่รบัผิดชอบกรณีสายการบิน

ปฏิเสธในการข้ึนเคร่ือง และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ี

ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 

1. เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศอียิปต ์– จอรแ์ดน  กรณีผูเ้ดินทางจองนอ้ยกว่า 21 วนั 

- หนังสือเดินทาง 

   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือสาํหรบัประทบัตราวีซ่า และตรา

ประทบั  เขา้ประทบัเขา้-ออกอย่างน้อย 4 หน้าเต็ม 

- รูปถ่าย 

   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จาํนวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพื้ นหลงัสีขาว เท่าน้ัน ทางสถานฑตูไม่

รบัพิจารณารูปถ่ายท่ีเป็นรูปสต๊ิกเกอร ์หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั หรือรูปท่ี

นํามาตดัต่อ 

- หลกัฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง สาํเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทางแสดง

ความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) 

  ***** สาํคญัมาก จะตอ้งเซ็นชื่อรบัรองสาํเนา และประทบัตราบริษัทเป็นสาํคญั ***** 

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการทาํงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสงักดั มีขอ้ความระบุตาํแหน่ง เงินเดือน 

รายได ้  วนัเร่ิมทาํงาน และช่วงเวลาท่ีไดร้บัอนุมติัใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และจะตอ้งประทบัตราบริษัท

รบัรองเป็นสาํคญั   

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ พรอ้มตราประทบัของ    

  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และสาํเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นชื่อรบัรองสาํเนา 

- หลกัฐานการเงิน 

  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน(ไม่เอา STATEMENT) 

 

หมายเหตุเกี่ยวกบัการขอนุมติัวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่ง

มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบรูณ ์ทางสถาน

ฑตูฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวีซ่าอีกครั้ง) 

 *** ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจาก

ท่ีไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครั้ง ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 

*** อน่ึงระเบียบของสถานฑตูฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบติัของลูกคา้ในแต่ละราย หาก

ท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 

 

 



 

 

2.ตวัอยา่งเอกสารในการยืน่วีซ่า อียปิต ์แบบON ARRIVAL  ตอ้งสง่

ใหก้บัทางบริษทัก่อนการเดินทาง 21 วนั  

 
 

 

  


