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วนัที่หน่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี (สหรฐัอาหรบัเอ

มิเรตส)์                                     (-/-/-)             

23.00 น. ขอเชิญทุกท่านพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 

ประตทูางเขา้หมายเลข 9 เคาน์เตอร ์Q สายการบิน Etihad Airways (EY) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอย

ใหก้ารตอ้นรบั อาํนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หวัหน้าทวัรใ์หค้าํแนะนําเพ่ือเตรียมความ

พรอ้มกอ่นออกเดินทาง 

 

 

 

 

02.15 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดย

สายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY407 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง 20 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

วนัที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี – ท่าอากาศยานนานาชาติไคโร (อียิปต)์ – เมืองกีซา – มหา

พีระมิด – มหาสฟิงซ ์                                  (-/L/D)      

05.45 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์** เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง ** 
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09.55 น. นําท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร ประเทศอียปิต ์โดยสายการบิน Etihad 

Airways เท่ียวบินท่ี EY653 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 3 ชัว่โมง 50 นาที บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

11.45 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร ประเทศอียิปต ์นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

และศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง)  

 กรุงไคโร (Cairo) หรือช่ือเรียกในภาษาอาหรบัคือ “กอฮิเราะฮ”์ หมายความวา่ ชยัชนะ โดยระหว่างการ

ก่อนสรา้งเมืองไดม้ีการมองเห็นดาวองัคาร ซ่ึงดาวองัคารเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์ของการทาํลายลา้ง หรือ

อีกนัยหน่ึงคือไคโรเป็นเมืองท่ีรบชนะทุกกองทพัท่ีมาโจมตีตั้งแต่กองทพัมองโกล, กองทพัครเูสด หรือแมแ้ต่

กองทพัของออตโตมนั วา่กนัวา่ไคโรเป็นดินแดนแห่งอารยธรรมและโบราณคดีอนัล้ีลบัและน่าพิศวง ทั้งยงัมี

แมน้ํ่าไนลท่ี์ยาวท่ีสุดในโลกไหลผ่าน ซ่ึงในปัจจุบนัไคโรไดก้ลายเป็นเมืองหลวงของอียิปต ์เป็นศนูยก์ลางของ

ศาสนาอิสลาม ทั้งยังมีความสําคัญดา้นการเมืองและวัฒนธรรมในดินแดนตะวันออกกลาง ปัจจุบันมี

ประชากรกวา่ 20 ลา้นคน  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองกีซา ชม“มหาพีระมิด ท่ีไดร้บัการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก 

ครอบคลุมพื้ นท่ี 2,000 ตร.ม. บนท่ีราบสงูทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นท่ีตั้งของมหาพีระมิด 3 องค ์ซ่ึง

องคฟ์าโรหแ์หง่อียิปตโ์บราณสรา้งข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นท่ีฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นส่ิงกอ่สรา้งท่ียิง่ใหญ่และ

เก่าแก่ท่ีสุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งส้ิน 30 ปี สรา้งจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นมีน้ําหนักกวา่ 

2 ตัน นํามาวางชิดติดกนัเป็นรปูทรงกรวยแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน พีระมิดแห่งน้ี

ประกอบไปดว้ย 

1) พีระมิดคีออพส ์(Cheops) หรือ พีระมิดคฟูู (Khufu) นิยมเรียกกนัในอีกชื่อหน่ึงวา่ มหาพีระมิดแห่งกี

ซา (The Great Pyramid of Giza) เป็นพรีะมิดท่ีมีขนาดใหญ่และเกา่แกท่ี่สุด สรา้งในสมยัของฟาโรหค์ฟู ู

แห่งราชวงศ ์ท่ี 4 มีขนาดพ้ืนท่ี 53 ตร.ม. สงู 146 เมตร สรา้งดว้ยหินแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง น้ําหนัก

กวา่กวา่ 60 ตนั ภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง อาทิเช่น หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา และหอ้งโถงพระ

ราชินี เป็นตน้ สรา้งข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นท่ีเก็บรกัษาศพ เพื่อรอการกลบัมาคืนชีพตามความเช่ือของชาวอียิปต์

ในยุคน้ัน 

2) พีระมิดเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าเฟรซ่ึงเป็นพระโอรสของฟาโรหค์ฟู ูเป็นพีระมิดหน่ึงใน

สามพีระมิดแห่งกีซา ซ่ึงตั้งอยต่รงกลางถดัจากพีระมิดคฟู ูสรา้งในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สงู 136 เมตร 

สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ่ ส่วนยอดของพีระมิดแห่งน้ีมีชั้นหินปนูขดัมนัท่ีชาวอียิปตโ์บราณก่อสรา้งปิด

เป็นผิวชั้นนอกท่ียงัหลงเหลืออยู่ มีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาํลายเสียหายไปมาก 

นอกจากน้ีในบริเวณใกลเ้คียงกบัพีระมิดเคเฟรน ยงัมีมหาสฟิงซท่ี์เป็นรูปแกะสลักจากหินกอ้นเดียวท่ี

ใหญ่ท่ีสุดอีกแห่งหน่ึงของโลกและยงัเป็นอนุสาวรียแ์บบแกะสลกัลอยตวัท่ีเกา่แกท่ี่สุดในโลกอีกดว้ย 

3) พีระมิดมิเซรินุส (Mycerinus) หรือพีระมิดเมนคเูร (Menkaure) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนคเูรโอรสของ

ฟาโรหเ์คเฟรน สรา้งในปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กท่ีสุด สงู 66.45 เมตร ปัจจุบนัสงูเพียง 62.18 

เมตร กวา้ง 108 เมตร มีขนาดเล็กท่ีสุดในบรรดาพีระมิดทั้ง 3 แห่งของกีซา ทางทิศใตข้องพีระมิดเมน
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คเูร ยงัมีการสรา้งพีระมิดราชินีทั้ง 3 (The Three Queen's Pyramids) เพ่ือใชเ้ป็นท่ีเก็บพระศพของ

ราชินี 3 องคใ์นสมยัของฟาโรหเ์มนคเูร   

จากน้ันนําท่านชม มหาสฟิงซ ์ (The Great Sphinx of Giza) ตั้งอยูด่า้นหนา้ของพีระมิดเคเฟรน ซ่ึง

เป็นส่วนหน่ึงของหมู่พีระมิดแห่งกีซาและยงัถือเป็นสฟิงซท่ี์มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก แกะสลกัจาก

เนินหินธรรมชาติเพียงกอ้นเดียว มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลําตัวเป็นสิงโต มีหน้าท่ี

เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของกษัตริย ์และมีพลงัพิเศษเพื่อปกป้องพระศพและทรพัยส์มบติัท่ีอยู่ภายใน

พีระมดิ 

** แนะนาํโปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) ** 

1. อิสระให้ท่านข่ีอูฐกลางทะเลทราย พรอ้มชมความงดงามของพีระมิด ทั้ง 3 แห่งที่ตั้ง

ตระหงา่นเป็นฉากหลงั (1 ทา่นตอ่อูฐ 1 ตวั ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) (คา่ใชจ้า่ยในการข่ีอูฐ 

ทา่นละ 20 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.)) โปรดทราบประกนัอุบติัเหตท่ีุรวมอยูใ่นโปรแกรม

ทวัร ์ไม่ครอบคลมุกิจกรรมพิเศษ ดงันั้นข้ึนอยูก่บัดลุยพินิจของท่าน** 

2. หรืออิสระใหท้่านเขา้ชมดา้นในพีระมิด ซ่ึงเช่ือว่าเป็นท่ีฝังพระศพขององคฟ์าโรห ์ผูส้รา้ง

พีระมิดนั้น ภายในจะมีเป็นหอ้งโถง ทางเดินท่ีสามารถเขา้ไปชมได ้(ค่าใชจ้า่ยในการเขา้ชม

พีระมิดคูฟู ท่านละ 30 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) // ค่าใชจ้่ายในการเขา้ชมพีระมิด

เคเฟรน ท่านละ 10 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) และค่าใชจ้า่ยในการเขา้ชมพีระมิดมิเซริ

นุส หรือพีระมิดเมนคูเร (Menkaure) ท่านละ 10 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.)) ทั้งน้ีในแต่

ละวัน การเขา้ชมปิรามิดจะจาํกัดผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกินวันละ 300 คนเท่านั้น กรณีสนใจเขา้ชม

กรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้  

**หมายเหต ุ: ในการเขา้ชมพีระมิดเป็นท่ีแคบและอากาศเบาบาง และตอ้งทาํการปีนบนัได

เพ่ือเขา้ไปชมดา้นใน** 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้ นเมือง) 

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเทา่ 

วนัที่สาม ไคโร – เมืองอเล็กซานเดรีย – หลมุฝงัศพใตดิ้นแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย ์– ป้อมปราการซิ

ทาเดล  – หอ้งสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย – ไคโร                               (B/L/D)      

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) เมือง

สาํคญัในสมยัโรมนัปกครองอียิปต์ ท่ีใหญ่เป็นอนัดับสองของประเทศรองจากกรุงไคโร ตั้งอยู่ทางเหนือสุด

ของอียิปตริ์มฝัง่ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน (Mediterranean Sea) ใกลก้บัปากแม่น้ําไนล ์เดิมทีเป็นหมู่บา้น

ประมงเล็กๆ ท่ีมีชื่อวา่ ราคอนดาห ์เมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาล พระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชเดินทางมา

พบ จึงโปรดใหม้ีการปรบัปรุงขยายเมืองเพื่อสรา้งเป็นเมืองหลวงและตั้งช่ือใหค้ลอ้งจองกบัช่ือของพระองค ์

นอกจากน้ีเมืองอเล็กซานเดรีย ยงัเป็นสถานท่ีสาํคญัในตาํนานรกัอนัยิ่งใหญ่ของ พระนางคลี โอพตัรา และ

จอมทพัผูก้ลา้แห่งโรมนั มารค์ แอนโทนี ปัจจุบนัเมืองอเล็กซานเดรียเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงแห่ง

หน่ึงของโลก 
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นําท่านเขา้ชม หลมุฝงัศพใตดิ้นแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุค

กลาง เป็นสุสานของชาวโรมนัในอดีต มีทั้งหมดสามชั้น ชั้นท่ี 1 ใชส้าํหรบัการลาํเลียงโลงและศพ ชั้นท่ี 2 

ใชเ้ป็นท่ีฝังศพ และชั้นท่ี 3 ใชเ้ป็นสถานท่ีรวมญาติและเพ่ือราํลึกถึงผูต้าย โดยมีการเล้ียงสงัสรรคก์นัทั้งวนั 

ซ่ึงเล่ากนัวา่ตอนท่ีนักโบราณคดีคน้พบท่ีน่ีเป็นครั้งแรก บนโต๊ะยงัมีขวดไวน์และจานวางอยู ่ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง)  

บา่ย นําท่านถ่ายรปูดา้นนอก เสาปอมเปย ์(Pompey’s Pillar) ส่ิงสาํคญัโบราณในสมยัโรมนัปกครองอียิปตท่ี์

แสดงถึงการฉลองชยัชนะของชาวโรมนั เป็นเสาหินแกรนิตสีแดงสงู 27 เมตร หวัเสาประดบัดว้ยลวดลายคอ

รินเทรียน ซ่ึงถือว่าเป็นเสาหินท่ีใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยสรา้งข้ึนมา เชื่อกนัว่าเสาแห่งน้ีไดช้ื่อมาจาก ปอมเปย ์

(Pompey) ซ่ึงเป็นเพ่ือนสนิทของจเูลียส ซีซ่า (Julius Caesar) ผูนํ้าท่ียิ่งใหญ่แห่งโรมนั ภายหลงัทั้งสองได้

กลายเป็นศัตรูกนั และปอมเปยก็์ไดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรีย ก่อนถูกชาวอิยิปต์ฆ่าตาย จูเลียสซี

ซารจ์ึงไดท้าํพิธีเผาศีรษะของปอมเปยท่ี์เสาแห่งน้ี ปัจจุบนัน้ีเหลือเพียงเสาแบบกรีกตั้งอยูอ่ย่างโดดเด่นกบัส

ฟิงซอี์กสองตัว (ค่าใชจ้า่ยในการเขา้ชมท่านละ 10 เหรียญดอลล่ารส์หรฐั (USD.) กรณีสนใจเขา้ชม

กรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร*์*)   

นําท่านถ่ายรูปกบั ป้อมปราการซิทาเดล (Citadel) ป้อมปราการโบราณท่ียงัมีความสวยงาม ตั้งอยู่ริม

ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ป้อมแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนในคริสศตรรษท่ี 15 ในอดีตใช้เป็นท่ีตั้ งของ 

ประภาคารฟารอส ซ่ึงถือว่าเป็นหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐาน 

และไดม้ีรบัการทะนุบาํรุงต่อเติมจากสุลต่านเกยต์เบย ์(Sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay) ปัจจุบนั

ป้อมปราการแหง่น้ีไดก้ลายเป็นหน่ึงในพพิิธภณัฑท์างทะเลท่ีมีนักท่องเท่ียวเขา้ชมเป็นจาํนวนมาก  

นําท่านถ่ายรปูกบั หอ้งสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) สถานท่ีรวบรวมเร่ืองราวเก่ียวกบั

ประวติัศาสตรข์องอียิปต ์ท่ีมีนักโบราณคดีจากทัว่โลกมาคน้หาขอ้มลูเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอดีต หอ้งสมุดน้ี

เคยถกูเผาในคริสตศ์ตวรรษท่ีส่ี โดยใชเ้วลาการสรา้งใหม ่12 ปี ดว้ยเงินทุน 220 ลา้นเหรียญสหรฐั ภายใน

มีสถาปัตยกรรมอนัทันสมยั และมีระบบป้องกนัอคัคีภยัเป็นอย่างดี โดยรัฐบาลอียิปต์หวงัจะใหห้อ้งสมุดน้ี

เป็นศูนย์กลางการเรียน การวิจัยอารยธรรมของอียิปต์ กรีซ และประเทศต่างๆ ในเมดิเตอร์เรเนียน

ตะวนัออก  

จากน้ันนําท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงไคโร (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาที) 

คํา่  บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพื้ นเมือง) 

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเทา่ 

วนัที่ส่ี ไคโร – เมืองเมมฟิส – พิพิธภณัฑร์ามเสสท่ีสองแห่งเมืองเมมฟิส – เมืองโบราณซคัคารา่ – พีระมิด

ขั้นบนัได – ศูนยก์ลางการทาํกระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหวันํ้าหอม               (B/L/D)      

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 

5,000 ปี เป็นเมืองท่ีไดร้บัการบนัทึกในประวติัศาสตรว์่ามีความสาํคญัในการรวมอียิปตบ์นและอียิปตล่์าง

ใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนัโดยกษัตริยเ์มนา ปฐมกษัตริยแ์ห่งราชวงศท่ี์ 1 นําท่านชม พิพิธภัณฑร์ามเซสท่ีสอง

แห่งเมืองเมมฟิส สถานท่ีเก็บรปูแกะสลกัขนาดใหญ่ของฟาโรหร์ามเซสท่ี 2 ท่ีมีฝีมือการแกะสลกัเป็นเยี่ยม

และงดงามมาก ระหวา่งทางท่านยงัจะไดเ้ห็นตน้อินทผาลมัข้ึนสวยงามเป็นทิวแถวสวยงามอีกดว้ย  
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จากน้ันนําท่านสู่ เมืองโบราณซคัคารา่ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) นําท่านชม พีระมิดขั้นบนัได 

อนัเป็นพีระมิดแหง่แรกของอียิปต ์ใชเ้ป็นสถานท่ีฝังพระศพของกษัตริยซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของพีระมิด

ในยุคต่อๆมา 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพ้ืนเมือง) 

นําท่านแวะชม ศูนยก์ลางการทาํกระดาษปาปีรุส ซ่ึงเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทําจาก ตน้กก 

(Papyrus) ใชบ้นัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณส์าํคญัต่างๆ นักประวติัศาสตรเ์ชื่อวา่ มีการใช้

กระดาษท่ีทําจากปาปิรุสมาตั้งแต่ปฐมราชวงศ์ของอียิปต์ หรือราวๆ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล จากน้ันนํา

ท่านแวะชม โรงงานผลิตหวันํ้าหอม ซ่ึงกล่าวกนัวา่การทาํน้ําหอมน้ีมีสืบทอดมาตั้งแต่สมยัพระนางคลีโอพตั

รา และท่ีน้ียงัเป็นศูนยก์ลางแหล่งผลิตหวัน้ําหอมขนาดใหญ่ ใหก้บัน้ําหอมแบรนด์เนมดัง ๆหลายยี่หอ้อีก

ดว้ย 

คํา่  บริการอาหารคํา่แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรือ พรอ้มนาํท่านสมัผสับรรยากาศสองฟากฝัง่ของแม่นํ้าไนลย์ามคํา่

คืน พรอ้มชมการแสดงระบาํหนา้ทอ้ง (Belly Dance) และการแสดงพื้ นเมือง อนัแสนลือช่ือ   

 นาํคณะเขา้สูท่ี่พกั Oasis Hotel, Cairo หรือเทียบเทา่ 

วนัที่หา้ ไคโร – พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์- สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านเอลคาลีล่ี – ท่า

อากาศยานนานาชาตไิคโร - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี                     (B/L/-)      

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม กรุงไคโร ใหท่้านไดส้ัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิยิปต์ท่ีอยู่ในเมืองหลวงแห่งน้ีถึง 15 

ลา้นคน ซ่ึงถือวา่เป็นเมืองท่ีติดอนัดบัในความแออดัของชุมชนมากท่ีสุดอนัดับตน้ๆของโลก นําท่านเขา้ชม 

พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์(Museum of Cairo) นับเป็นพิพิธภณัฑท่ี์เก่าแก่และมีชื่อเสียงท่ีสุดทีได้

รวบรวมวตัถุโบราณท่ีถกูขุดพบจากท่ีต่างๆ นํามาเก็บรกัษาไวท่ี้พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี ชมโลงศพทองคาํแทพ้รอ้ม

หน้ากากทองคาํของฟาโรหตุ์ตันคาเมนอนัดังกอ้งโลกและสมบติัส่วนตัวอีกมากมายของพระองค ์อาทิเช่น 

เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อ้ีบรรลงักท์องคาํ ซ่ึงภาพบนพนักเกา้อ้ีท่ีโรแมนติกมากเป็น

ภาพของฟาโรหตุ์ตันคาเมนประทับอยู่บนเกา้อ้ี และมีพระมเหสีของพระองคก์าํลงัทาน้ํามนัหอมใหท้ั้งคู่ใส่

รองเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดงถึงความรกัความเผ่ือแผ่อนัลึกซ้ึง นอกจากน้ีท่านยงัจะไดช้มสมบติัอนัลํ้าค่า

อ่ืนๆ อีกจาํนวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต ส่ิงของทั้งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กว่า 

3,000 ปี **การเขา้ชมพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ียงัน้ีไม่รวมค่าบตัรเขา้ชมมัมม่ีของพระมหากษัตริยท์ั้ง 11 

พระองค ์(ค่าใชจ้า่ยในการเขา้ชมท่านละ 20 เหรียญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) กรณีสนใจเขา้ชมกรุณา

ติดตอ่หวัหนา้ทวัร*์*   

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

นําท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮมัหมดัอาลี (The Mohammad Ali Mosque) สรา้งข้ึนในปี ค.ศ. 1830 และแลว้

เสร็จในปี ค.ศ. 1857 เป็นสุเหร่าท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในกรุงไคโร ตัวอาคารสรา้งจากหินอลาบาสเตอร ์

(Alabaster)  ตรงกลางเป็นรปูส่ีเหล่ียมมีโดมขนาดใหญ่สงู 52 เมตร เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 21 เมตร ตกแต่ง

ดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศิลปะอิสลาม ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบอย่างออตโตมนั หรือ

ตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซ่ึงเป็นของขวญัในการแลกเปล่ียนกับอนุสาวรียป์ลาย

แหลมโอบิลิสกข์องรามเซส ท่ี2 เพ่ือสรา้งสมัพนัธไมตรีระหวา่งอียปิตแ์ละฝรัง่เศส  
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จากน้ันนําท่านไปชอ้ปป้ิงส้ินคา้พื้ นเมืองท่ี “ตลาดข่านเอลคาลีล่ี (Khan Al Khalili)” ตลาดขายของพ้ืนเมือง

และสินคา้ท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซ้ือของพ้ืนเมืองสวยๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นขวด

น้ําหอมท่ีทาํดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เคร่ืองทองรปูพรรณ และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบั พรม และของท่ี

ระลึกพื้ นเมืองต่างๆ 

**อาหารคํา่ อิสระตามอธัยาศยั เพ่ือความสะดวกแก่การชอ้ปป้ิง** 

ไดเ้วลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาติไคโร กรุงไคโร ประเทศอียปิต ์เพื่อใหท่้าน

มีเวลาในการทาํเช็คอิน และมีเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรือรา้นอาหาร 

วนัที่หก ท่าอากาศยานนานาชาติอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์– ท่าอากาศยาน

นานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ                        (-/-/-)      

01.00 น. นําท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์

โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY658 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 4 ชัว่โมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

06.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรบัเอมิเรตส ์**เพ่ือ

เปล่ียนเคร่ือง ** 

08.45 น. นําท่านเดินทางสู่ ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ โดยสายการบิน Etihad Airways เท่ียวบินท่ี EY408 

** ใชเ้วลาบินประมาณ 6 ชัว่โมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเคร่ืองบิน ** 

18.25 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

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

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 

2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็กมี

เตยีง 

(เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

(เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี) 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

ราคา 

ไม่รวม 

ตัว๋ 

28 มกราคม – 02 

กุมภาพนัธ ์2563 
29,999 29,999 29,999 4,500 15,999 

05 - 10 กุมภาพนัธ ์2563 

(วนัมาฆบูชา) 
33,999 33,999 33,999 5,500 19,999 

15 - 20 กุมภาพนัธ ์2563 30,999 30,999 30,999 4,500 16,999 

25 กุมภาพนัธ ์– 01 

มีนาคม 2563 
30,999 30,999 30,999 4,500 16,999 

03 – 08 มีนาคม 2563 30,999 30,999 30,999 4,500 16,999 

10 – 15 มีนาคม 2563 30,999 30,999 30,999 4,500 16,999 

17 – 22 มีนาคม 2563 31,999 31,999 31,999 4,500 17,999 

** อตัราน้ี ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน ** 

** อตัราน้ียงัไม่รวมคา่ธรรมเนียม และ ค่าบริการยืน่วีซ่าทอ่งเที่ยว ประเทศอียปิต ์ทา่นละ ประมาณ 1,500 บาท ** 
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** อตัราค่าบริการ สาํหรบัเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุครั้งก่อนทาํการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

** สาํหรบัอตัราค่าบริการน้ี จาํเป็นตอ้งมีผูเ้ดินทางจาํนวน 25 ท่าน ข้ึนไป ในแตล่ะคณะ กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางไม่ถึงตาม

จาํนวนท่ีกาํหนด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงอตัราค่าบริการ (ปรบัราคา

เพ่ิมข้ึน เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) ** 

** ทางบริษทัขอความกรุณาใหท้่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนทาํการจอง โดยละเอียดทุกขอ้ ** 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

  คา่บตัรโดยสารโดยเคร่ืองบินไป-กลบั พรอ้มคณะ ชั้นประหยดั (Economy Class) ไม่สามารถเล่ือน เปล่ียนวนัเดินทาง 

หรือ อพัเกรดได ้

  คา่ภาษีน้ํามนั ภาษีสนามบินทุกแหง่ท่ีมี 

  ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบิน โดยสายการบิน Etihad Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเคร่ืองบินได ้ท่านละ 2 ชิ้ น โดยมีน้ําหนักรวมกนัไม่เกิน 30 ก.ก. (แต่ละช้ิน ควรหนักไม่เกิน 23 

ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชิ้ น 7 ก.ก. 1 ชิ้ น รวม 30 ก.ก.) 

  คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยงัไมร่วมทิปคนขบัรถ) 

  ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบัมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีท่ีโรงแรมมีหอ้งพกั 

3 ท่าน Triple วา่ง) กรณีมีงานเทรดแฟร ์การแข่งขนักีฬา หรือ กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีทาํใหโ้รงแรมตามรายการท่ีระบุเต็ม 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัไปเป็นเมืองใกลเ้คียงแทนโดยอา้งอิงมาตรฐานคุณภาพและ

ความเหมาะสมเดิมโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

  คา่เขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไมร่วมจะช้ีแจงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

  ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึง

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

  คา่จา้งมคัคุเทศกค์อยบริการ และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

  คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซ้ือประกนั

เพ่ิมเพ่ือคุม้ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

  ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อินเตอรเ์น็ต ค่าซกัรีด มินิบารใ์นหอ้ง รวมถึงค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ี

ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถามอตัราคา่บริการจากหวัหน้าทวัรก์อ่นการใชบ้ริการทุกครั้ง) 

  คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรบัเงินในนามบริษัท 

  ค่าทิปหัวหนา้ทัวร ์พนักงานขับรถ และไกดท์อ้งถ่ิน รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทางตามธรรมเนียม 1,800 

บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเวน้เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทางกลบั (Infant) ทั้งน้ีท่าน

สามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทา่น 

  ค่าธรรมเนียมและคา่บริการยืน่วีซ่าท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (On Arrival) ประเทศอียปิต ์ทา่นละ ประมาณ 1,500 

บาท (ทั้งน้ีเอกสารทั้งหมดจะตอ้งยื่นพรอ้มกันทั้งกรุ๊ป โดยใชเ้วลายื่นประมาณ 20-30 วันทาํการ กรณีไม่
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สะดวกย่ืนแบบวีซ่า On Arrival ลกูคา้จะตอ้งทาํการยืน่ตรงกบัสถานทูตเอง ซ่ึงจะมีค่าใชจ้า่ยอยูท่ี่ประมาณ 2,500 

บาท ไม่รวมค่าบริการยืน่วีซ่า) 

เง่ือนไขการจอง และ การชาํระค่าบริการ 

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 15,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  

1. กรุณาชาํระเงินมดัจาํพรอ้มคา่วีซ่า 1,500 บาท โดยระบบจะยกเลิกอตัโนมติัทนัที หากยงัไม่ไดร้บัยอดเงินมดัจาํตาม

เวลาท่ีกาํหนด และหากท่านมีความประสงคจ์ะเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาํเป็นตอ้งเช็คท่ีว่างและทาํจองเขา้มาใหม่

อีกครั้ง กรณีท่ีคณะเต็ม มคิีวรอ (Waiting List) ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการใหสิ้ทธ์ิลกูคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ 

ตามวนั และ เวลา ท่ีทาํรายการจองเขา้มาตามลาํดบั เน่ืองจากทุกพีเรียดทางบริษัทมีท่ีนัง่ราคาพเิศษจาํนวนจาํกดั 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นตไ์ม่ชาํระเงิน หรือ ชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึง รวมไปถึง กรณี

เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั ใหถื้อว่านักท่องเท่ียวสละ

สิทธิการเดินทางในทวัรน้ั์นๆทนัที 

เง่ือนไขการยกเลิกการเดนิทาง 

1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือ เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง การเดินทาง นักท่องเท่ียว

หรือเอเย่นต ์(ผูม้ีรายช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอย่างใดอย่างหน่ึง เพ่ือลง

นามในเอกสารแจง้ยนืยนัยกเลิกการจองกบัทางบริษัทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่าน้ัน ทางบริษัทไม่รบัยกเลิกการจองผ่าน

ทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

2. กรณีนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตต์อ้งการขอรบัเงินคา่บริการคืน นักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์(ผูม้ีรายชื่อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อีเมลล ์หรือ เดินทางมาท่ีบริษัทอยา่งใดอยา่งหน่ึง เพื่อลงนามดาํเนินการขอรบัเงินคา่บริการคืน โดยแนบ

หนังสือมอบอํานาจประกอบ (กรณีดําเนินการแทนผูเ้ดินทาง) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่ ใบเรียกเก็บเงิน หลักฐานการ

ชาํระเงินค่าบริการต่างๆทั้งหมด พาสปอรต์หน้าแรกของผูเ้ดินทาง สาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ และหน้า

สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหนํ้าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

2.1 แจง้ยกเลิก 55 วัน ข้ึนไป ก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด ** กรณีวันเดินทางตรงกับช่วงวันหยุด

นกัขตัฤกษ ์ไม่ว่าวนัใดวนัหน่ึง ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 65 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลิก 41-45 วัน ก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 50% ของค่าบริการ ** กรณีที่มีค่าใชจ้่าย

ตามจริงมากกว่ากาํหนด ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้า่ยเพ่ิม ท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด ** 

2.3 แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 40 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าใชจ้า่ยทั้งหมด 

 ** ทั้งน้ี ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายท่ีไดจ้่ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองจากการจดัเตรียม การจดัการนํา

เท่ียวใหแ้กนั่กท่องเท่ียว เชน่ การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกั เป็นตน้ ** 
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3. การเดินทางท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั

สายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมดไม่วา่กรณีใดๆ

ก็ตาม   

4. สาํหรบัอตัราคา่บริการน้ี จาํเป็นตอ้งมผีูเ้ดินทางจาํนวน 20 ท่าน ข้ึนไป ในแต่ละคณะ กรณีท่ีมผีูเ้ดินทางไมถึ่งตาม

จาํนวนท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก เล่ือน หรือ เปล่ียนแปลง อตัราคา่บริการ (ปรบัราคาเพิม่ขึ้ น 

เพ่ือใหค้ณะไดอ้อกเดินทาง ตามความตอ้งการ) โดยทางบริษัทจะแจง้ใหก้บันักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตท์ราบล่วงหน้า

อยา่งน้อย 10 วนั กอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศท่ีไมม่ีวซ่ีา และ อยา่งนอ้ย 21 วนั กอ่นการเดินทางสาํหรบัประเทศ

ท่ีมวีซ่ีา แต่หากทางนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ตทุ์กท่านยนิดีท่ีจะชาํระคา่บริการเพิ่มจากการท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทาง

น้อยกวา่ท่ีทางบริษัทกาํหนดเพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางบริษัทยนิดีท่ีจะใหบ้ริการและดาํเนินการต่อไป 

5. ในกรณีท่ีลกูคา้ดาํเนินการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัรท่ี์ลกูคา้ชาํระมาแลว้ไม่วา่ส่วนใด

ส่วนหน่ึง ยกเวน้ในกรณีท่ีวีซ่าไม่ผ่านการอนุมติัจากทางสถานทูต กรณีน้ีทางบริษัทจะคิดค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง

ทั้งหมด โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

ขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบั โรงแรมท่ีพกั ท่ีทา่นควรทราบ 

1. เน่ืองจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) , หอ้งพกัคู่

แบบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัแต่ละประเภท อาจจะไม่

ติดกนั หรือ อยู่คนละชั้นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้ง

เป็น 1 เตียงใหญ่ กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือ อาจมีความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู่ 1 หอ้ง (Twin/Double) 

และ หอ้งเด่ียว 1 หอ้ง (Single) ไม่วา่กรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงท่ีเกิดข้ึน

จากนักท่องเท่ียวหรือเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีคร่ืองปรบัอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิูตํา่  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม (Traditional Building) หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะ

ทดัรตั และไม่มีอ่างอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่าง

กนั 

ขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบั การยืน่คาํรอ้งขอวีซ่า ท่ีท่านควรทราบ  

1. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วซ่ีาแบบหมูค่ณะประเภท On Arrival เท่าน้ัน กรณีท่ีท่านไมส่ามารถย่ืนวซ่ีาพรอ้มกบั

คณะได ้หากจาํเป็นจะตอ้งยืน่กอ่น หรือหลงัคณะ ท่านจะตอ้งยืน่เป็นวซ่ีาเด่ียว และยืน่ตรงกบัสถานทตูเท่าน้ัน และหาก

เกิดค่าใชจ้า่ยไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม ท่านจาํเป็นจะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนตามจริงทั้งหมด เช่น ค่าบตัรโดยสารโดย

เคร่ืองบิน (ตัว๋) จะตอ้งออกกอ่นแต่วซ่ีายงัไมอ่อก เน่ืองจากท่านยื่นหลงัคณะ  

2. มาตราฐานการพิจารณาวีซ่าประเภท On Arrival (ไม่เก็บเล่มพาสปอรต์) โดยปกติทัว่ไปคือ 20-30 วนัทาํการ (เป็น

อย่างน้อยไม่รวมวนัเสาร ์- อาทิตย)์ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัจาํนวนผูส้มคัรในช่วงน้ัน ๆ ซ่ึงหากอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเท่ียว ท่ีมี

ผูส้มคัรเป็นจาํนวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกติ 

3. กรณีท่านไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะไดต้ามท่ีกาํหนดการหลงัจากท่ีคณะคอนเฟิรม์ออกเดินทาง จาํเป็นตอ้ง

เสียค่าส่วนต่าง กรณียื่นวีซ่าเด่ียว โดยยื่นตรงกับสถานทูต ท่านละประมาณ 2,500-3,000 บาท ไม่รวม

ค่าบริการยื่นวีซ่า (ไม่มียืน่วีซ่าประเภทดว่น) 
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การเตรียมเอกสาร เพ่ือขอยืน่วีซ่าทอ่งเที่ยวประเทศอียปิต ์แบบหมู่คณะ (On Arrival) 

สาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนงัสอืเดนิทางไทย 

1. สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง (หนา้แรกท่ีมีรูป) ชดัเจน โดยสแกนไฟล(์สี)เป็นรูปภาพ หรือ ไฟล ์PDF. จากตน้ฉบบั 

(หา้มถ่ายจากโทรศพัทมื์อถือ) และพาสปอรต์ตอ้งมีอายุการใชง้านคงเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง

กลบั  และมีหนา้ว่างไม่ต ํา่กว่า 2 หนา้ (ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัหนา้พาสปอรต์ราชการ) 

** รายละเอียดเอกสารการยืน่ขอวีซ่าท่ีไดก้ลา่วมาน้ี เป็นเพียงขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีทางบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํข้ึนจาก

ประสบการณแ์ละระเบียบของสถานทูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลกูคา้

ในแตล่ะราย โดยอยูท่ี่ดลุยพินิจของประเทศปลายทางเป็นผูด้าํเนินการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมืองประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอียดเพ่ิมเติม จากท่ีไดแ้จง้ไว ้ข้ึนอยูก่บั

การพิจารณาของเจา้หนา้ท่ี และเอกสาร ของแตล่ะท่าน (เป็นการพิจารณาแบบรายบุคคล) การอนุมติัวีซ่าเป็น

ดลุพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีสว่นเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการ

อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเทา่นั้น อตัราคา่ธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็นผูเ้รียกเก็บ หากทา่นโดนปฏิเสธ

การขออนุมติัวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนอตัราค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่า และมีสิทธ์ิไม่แจง้สาเหตกุารปฏิเสธวีซ่า ** 

ขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบั สายการบิน ที่ท่านควรทราบ 

1. เกี่ยวกบัท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน เน่ืองจากบตัรโดยสาร เป็นแบบหมู่คณะ (ราคาพิเศษ) สายการบินจึงขอสงวนสิทธ์ิในการ

เลือกท่ีนัง่บนเคร่ืองบินทุกกรณี แต่ทางบริษัทจะพยายามใหม้ากท่ีสุด ใหล้กูคา้ผูเ้ดินทางท่ีมาดว้ยกนั ไดนั้ง่ดว้ยกนั หรือ 

ใกลก้นัใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทาํได ้

2. กรณีท่ีท่านเป็นอิสลาม หรือ แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ดัเจนในขั้นตอนการจอง กรณีท่ีแจง้ล่วงหน้าก่อน

เดินทางกะทนัหนั อาจมีคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเพือ่ชาํระกบัเมนูใหมท่ี่ตอ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลิกได ้

เง่ือนไข และ ขอ้ควรทราบอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีทา่นควรทราบ 

1. ทวัรน้ี์สาํหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียวเท่าน้ัน 

2. ทวัรน้ี์ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรบัผูเ้ดินทางท่ีถือหนังสือเดินทางธรรมดา (หน้าปกสีน้ําตาล / เลือดหม)ู เท่าน้ัน กรณีท่ีท่าน

ถือหนังสือเดินทางราชการ  (หน้าปกสีน้ําเงินเขม้) หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) และตอ้งการเดินทางไป

พรอ้มคณะทัวร์อันมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว โดยไม่มีจดหมายเชิญ หรือ เอกสารใดเช่ือมโยงเกี่ยวกบัการขอ

อนุญาตการใชห้นังสือเดินทางพิเศษอ่ืนๆ หากไม่ผ่านการอนุมติัของเคาทเ์ตอร ์เช็คอิน ด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งฝัง่

ประเทศไทยขาออก และ ต่างประเทศขาเขา้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบความ

ผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในส่วนน้ี และ ทวัรน้ี์เป็นทวัรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไว ้

ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไมว่า่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์น้ีเป็นทัวร์แบบเหมาจ่าย หากท่านไม่ไดร้่วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถกูปฏิเสธการเขา้-ออกเมือง หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่บริการไม่วา่

บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนําหน้าช่ือ เลขท่ี

หนังสือเดินทาง เลขท่ีวีซ่า และอ่ืนๆ เพ่ือใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนักท่องเท่ียวหรือเอเย่นต์ไม่ไดส่้งหน้า

หนังสือเดิน และ หน้าวซ่ีามาใหก้บัทางบริษัทพรอ้มการชาํระเงินมดัจาํหรือส่วนท่ีเหลือทั้งหมด 
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5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี ทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัย และ 

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสาํคญั 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีไม่ไดเ้กิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญ

หายหรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดงัน้ัน ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าภาษีน้ํามนั ค่าภาษีสนามบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ฯลฯ ท่ีทําใหต้น้ทุน

สงูข้ึน 

8. มคัคุเทศก ์พนักงาน หรือตวัแทนของทางบริษัท ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้ีอาํนาจของบริษัทกาํกบัเท่าน้ัน 

9. นักท่องเท่ียวตอ้งมีความพรอ้มในการเดินทางทุกประการ หากเกิดเหตุสุดวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดินทาง อนัไมใ่ช่เหตุ

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทางบริษัท อาทิเชน่ วซ่ีาไมผ่่าน เกิดอุบติัภยัท่ีไมส่ามารถควบคุมได ้นอกเหนือการควบคุมและคาดหมาย 

ทางบริษัทจะรับผิดชอบคืนค่าทัวร์เฉพาะส่วนท่ีบริษัทยงัไม่ไดช้ําระแก่ทางคู่คา้ของทางบริษัท หรือจะตอ้งชาํระตาม

ขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิติัเท่าน้ัน 

10. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ตอ้งมีขนาดบรรจุภณัฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน และ

รวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้

เจา้หน้าท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถื้อไดท่้านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถา้ส่ิงของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ

ภณัฑม์ากกวา่ท่ีกาํหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หน้าท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

11. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก

เจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่าน้ัน 

12. คณะทัวร์น้ี เป็นการชาํระค่าใชจ้่ายทั้งหมดแบบผูกขาดกบัตัวแทนบริษัทท่ีไดร้ับการรับรองอย่างถูกตอ้ง ณ ประเทศ

ปลายทาง ซ่ึงบางส่วนของโปรแกรมอาจจาํเป็นตอ้งท่องเท่ียวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางน้ันๆ กรณีท่ี

ท่านไม่ตอ้งการใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จะไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมีค่าใชจ้่าย

เพ่ิมเติมข้ึนตามมาเป็นบางกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมดกบัผูเ้ดินทาง 

กรณีท่ีเกิดเหตุการณน้ี์ขึ้ น ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

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

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID: @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


