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Great Of Egypt 6 วัน 3 คืน 
โดยสายการบินอียิปต์แอร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

• ชม มหาพีระมิด 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปี 

• ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 

• ชม ป้อมปราการซิทาเดล อดีตที่ตั้งของหอประภาคารฟาโรส 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า 

• เข้าชมห้องมัมม่ีของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ 

• ชม การแสดงพ้ืนเมืองอียิปต์โบราณ 
 

** พิเศษเปิดประสบการณ์ล่องเรือในแม่น้้าไนล์ แม่น้้าที่ยาวที่สุดในโลก ** 
 

 
         ก้าหนดการเดินทาง         

วันที่  11 – 16 , 18 – 23 ต.ค. 61 37,900.- 

วันที่   8 – 13 , 15 – 20 พ.ย. 61 38,900.- 

วันที่   13 – 18 ธ.ค. 61 38,900.- 
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วันที่   27 ธ.ค. 61 – 1 ม.ค. 62 41,900.- 

 
   โปรแกรมการเดินทาง   

วันที่ 1: กรุงเทพฯ  
21.3 0 น .
  

คณะพร้อมกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สำยกำรบินอียิปต์
แอร์ไลน์ โดยมีเจ้ำหน้ำท่ี คอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก 
***คณะเดินทางช่วงเดือนพ.ย. – ธ.ค.61 พร้อมกันที่สนามบิน เวลา 22.30 น.*** 

23.59 น. ออกเดินทำงสูก่รุงไคโร ประเทศอียิปต ์เท่ียวบินท่ี MS 961 
***คณะเดินทางช่วงเดือนพ.ย. – ธ.ค.61 ออกเดินทาง เวลา 00.50 น. และถึงกรุงไคโร เวลา 06.05 น.*** 

วันที่ 2: ไคโร – กีซ่า – พีระมิด – สฟิงซ์ – ศูนย์กลางการท้ากระดาษปาปีรุส – โรงงานผลิตหัวน้้าหอม   
04.15 น. เดินทำงถึงสนำมบินนานาชาติกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ (เวลำท้องถิ่นช้ำกว่ำประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น ำท่ำนผ่ำนพิธี

ตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรเดินทำงสูก่รุงไคโร (Cairo) เมืองหลวงของประเทศอียิปต์เพื่อรับประทำนอำหำรเช้ำ 
เช้า       รับประทำนอำหำรเช้ำ  
 จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงไปยังเมืองกีซ่า (Ginza) เมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศอียิปต์ น ำท่ำชม มหาพีระมิดแห่ง

เมืองกีซ่า(Great Pyramid of Giza) คือ พีระมิดคูฟู (Khufu) , พีระมิดคาเฟร (Khafre), พีระมิดเมนคูเร 
(Menkaure) โดยพีระมิดคูฟู น้ันเป็นพีระมิดท่ีใหญ่และเก่ำแก่ท่ีสุดในบรรดำมหำพีระมิดแห่งเมืองกีซ่ำ เป็น ท่ีบรรจุ
พระบรมศพของกษัตริย์คีออปส์ (Cheops) หรือ ฟาโรห์คูฟู (Khufu) แห่งรำชวงศ์ท่ี 4 ซึ่งปกครองอำณำจักร
อียิปต์เมื่อประมำณกว่ำ 4,600 ปีมำแล้ว ใช้เวลำก่อสร้ำงท้ังสิ้นประมำณ 30 ปี และใช้แรงงำนกว่ำแสนคน ได้รับกำร
ยกย่องว่ำเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่าและเป็นหน่ึงเดียวในสิ่งมหัศจรรย์ยุคเก่ำท่ียังคงอยู่ถึงปัจจุบัน 
จำกน้ันน ำท่ำนชมสฟิงซ์ (Sphinx) ท่ีแกะสลักจำกหินธรรมชำติ เป็นกำรผสมกันระหว่ำงมนุษย์กับสิงโต ส่วนหัวท่ี
เหมือนมนุษย์น้ัน มีสัญลักษณ์ของฟำโรห์อียิปต์แสดงไว้คือมีเครำท่ีคำง ตรงหน้ำผำกมีงูแผ่แม่เบ้ียและมีเครื่องประดับ 
รัดเกล้ำแบบกษัตริย์ ล ำตัวมีลักษณะคล้ำยสิงโต  
**ไม่รวมค่ำขี่อูฐ และค่ำเข้ำด้ำนในพีระมิด หำกท่ำนสนใจ กรุณำติดต่อท่ีหัวหน้ำทัวร์** 

กลางวัน       รับประทำนอำหำรกลำงวัน อำหำรจีน 
 จำกน้ันชมศูนย์กลางการท้ากระดาษปาปีรุส (PAPYRUS FACTORY) ซึ่งเป็นกระดำษชนิดแรกของโลกท ำจำก 

ต้นกกเพื่อใช้บันทึกข้อควำมสรรเสริญเทพเจ้ำและเหตุกำรณ์ส ำคัญต่ำงๆ ในสมัยอียิปต์โบรำณ จำกน้ันชมโรงงานผลิต
หัวน้้าหอม (Perfume Factory) ซึ่งกล่ำวกันว่ำกำรท ำน้ ำหอมน้ี เป็นสูตรดั้งเดิม ท่ีสืบทอดกันมำตั้งแต่สมัย พระนำง
คลีโอพัตรำ และท่ีน้ียังเป็นศูนย์กลำงแหล่งผลิตหัวน้ ำหอมขนำดใหญ่ให้กับแบรนด์เนมย่ีห้อดังๆหลำยย่ีห้ออีกด้วย 

ค่้า      รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง  
ที่พัก      เดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก Barcello Cairo Hotel  หรือเทียบเท่า  

 
วันที่ 3: ไคโร – อเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย –   ป้อมปราการซิทาเดล – เสาปอมเปย์ 
เช้า       รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงไปยังเมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสอง รองจำกกรุงไคโร เมืองน้ีเคยถูก

ปกครองโดยชำวเมืองอียิปต์ ชำวกรีก ชำวโรมัน รวมถึงกำรครอบครองของรำชวงศ์ชำวมุสลิมต่ำงๆ ท ำให้เมืองน้ีเป็น
แหล่งผสมผสำนศิลปะอียิปต์ กรีก โรมัน และอิสลำมเข้ำด้วยกันอย่ำงน่ำสนใจย่ิง เมืองอเล็กซำนเดรียเคยเป็นหมู่บ้ำน
ประมงเล็กๆ เมื่อประมำณ 1,200 ปีก่อนคริสตกำล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกำล พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช 
(Alexander the Great) แห่งรำชวงศ์อำร์กีด จำกแคว้นมำซิโดเนีย ได้เข้ำมำยึดครองและมีค ำสั่งให้ปรับปรุงขยำย
เมืองเพื่อสถำปนำเป็นเมืองหลวงในสมัยพระองค์ พร้อมท้ังตั้งชื่อว่ำเมืองอเล็กซำนเดรีย และเมืองน้ียังเป็นสถำนท่ีส ำคัญ
ในต ำนำนรักอันย่ิงใหญ่ของพระนางคลีโอพัตรา(Cleopatra) และจอมทัพผู้กล้าแห่งโรมัน มาร์ค แอนโทนี(Mark 
Antony) ปัจจุบันน้ีเป็นเมืองพักผ่อนตำกอำกำศท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของโลก น ำท่ำนชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็ก
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ซานเดรีย (Catacomb) ซึ่งได้รับกำรยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลำง เป็นอุโมงค์ท่ีเก็บศพและ
ทรัพย์สมบัติของกษัตริย์อียิปต์โบรำณ  

กลางวัน      รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง  
บ่าย น ำท่ำนชมป้อมปราการซิทาเดล (Citadel) ซึ่งในอดีตน้ันคือท่ีตั้งของประภาคารฟาโรส (Pharos of Alexandria) 

ท่ีได้รับกำรยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบรำณ สร้ำงประมำณ 270 ปีก่อนคริสต์ศักรำช ในรัชสมัย
พระเจ้ำปโตเลมีท่ี 1 โดยสถำปนิกชื่อ โซสเตรโตส สร้ำงด้วยหินอ่อนแกะสลัก มีตะเกียงขนำดใหญ่บนยอด โดยนัก
ประวัติศำสตร์สันนิษฐำนว่ำในเวลำกลำงวันจะปล่อยควัน และในเวลำกลำงคืนจะเป็นแสงไฟสว่ำงท่ีเห็นได้จำกระยะไกล 
จำกน้ันน ำท่ำนชมเสาปอมเปย์ (Pompey’s Pillar) ซึ่งเป็นสิ่งส ำคัญโบรำณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ มีลักษณะเป็น
เสำแกรนิตสูงประมำณ 27 เมตร ค ำว่ำปอมเปย์น้ันเป็นชื่อเพื่อนสนิทของจูเลียส ซีซ่า (Julius Caesar) ผู้น ำท่ี
ย่ิงใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภำยหลังท้ังสองได้กลำยเป็นศัตรูกัน ปัจจุบันน้ีเหลือเพียงแค่เสำโบรำณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่ำงโด่ด
เด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงกลับกรุงไคโร 

ค่้า       รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมือง  

ที่พัก      เดินทำงเข้ำสู่ท่ีพัก Barcello Cairo Hotel หรือเทียบเท่า 
วันที่ 4: ไคโร – เมมฟิส – ซัคคาร่า – ป้อมปราการไคโรซิทาเดล – สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี – ล่องเรือแม่น้้าไนล์ 
เช้า       รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) เป็นเมืองหลวงแรกของอำณำจักรอียิปต์โบรำณ เมื่อฟาโรห์นาเมอร์ 

(Narmer) ได้รวบรวมอำณำจักรอียิปต์ รวมเป็นหน่ึงเดียวได้ น ำท่ำนชมรูปแกะสลักขนำดยักษ์ ด้วยหินอลำบำสเตอร์
ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 (Ramesses II) ระหว่ำงทำงยังมีต้นอินทผำลัมขึ้นเป็นแถวอย่ำงสวยงำมอีกด้วย จำกน้ันน ำ
ท่ำนเดินทำงไปยังเมืองโบราณซัคคาร่า(Saqqara)เพื่อชมพีระมิดขั้นบันได เป็นสิ่งก่อสร้ำงขนำดใหญ่ อีกท้ังยังใช้เป็น
สถำนท่ีฝั่งศพของกษัตริย์ ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของพีระมิดในยุคต่อมำ จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงกลับสู่กรุงไคโร 

กลางวัน       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมือง  
บ่าย จำกน้ันน ำท่ำนชม ป้อมปราการไคโรซิทาเดล (Cairo Citadel) สร้ำงขึ้นในปี 1176 โดย กษัตริย์ซำลำดิน โดยใช้หิน

จำกพีรำมิดมำสร้ำงก ำแพงเพื่อเป็นป้อมปรำกำรป้องกันประเทศจำกสงครำมครูเสด ภำยนอกป้อมสำมำรถมองเห็น
ทิวทัศน์ของกรุงไคโร สุเหร่ำ พิพิธภัณฑ์ สถำนท่ีส ำคัญทำงประวัติศำสตร์อีกมำกมำย จำกน้ันน ำท่ำนชม สุเหร่าโมฮัม
หมัด อาลี (Muhammad Ali Mosque) ออกแบบโดยสถำปนิกชำวกรีก สร้ำงเสร็จในปี ค.ศ. 1848 ใช้เวลำในกำร
สร้ำงนำนกว่ำ 18 ปี นับเป็นสุเหร่ำท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในกรุงไคโร ตรงกลำงเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนำดใหญ่ และมีโดม
ขนำดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอำคำรสร้ำงด้วยหิน อลำบำสต์ ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้ำอันงดงำมตำมแบบศิลปะอิสลำม 

ค่้า      รับประทานทานอาหารค่้าบนเรือ (Dinner Cruise)  
สัมผัสบรรยากาศอันงดงามยามค่้าคืนตลอดสองฝั่งแม่น้้าไนล์ 
พร้อมชมการแสดงระบ้าหน้าท้อง และการแสดงพ้ืนเมืองที่น่าตื่นเต้น 

ที่พัก       เข้ำสู่ท่ีพัก โรงแรม Barcello Cairo Hotel หรือเทียบเท่า  

วันที่ 5: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ – ตลาดข่านเอลคาลีลี – ไคโร – กรุงเทพฯ 
เช้า       รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 
 น ำท่ำนเข้ำชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) อันเลื่องชื่อ เป็นสถำนท่ีท่ีรวมศิลปะวัตถุ

โบรำณมำกมำยท่ีสุด ชมโลงศพทองค ำแท้พร้อมหน้ำกำกทองค ำของฟาโรห์ตุตันคาเมน (Tutankhamun) อันดังก้อง
โลก และสมบัติส่วนตัวอีกมำกมำยของพระองค์ อำทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่ำงๆ รถศึกและเก้ำอ้ี บรรลังก์
ทองค ำ นอกจำกน้ี ท่ำนยังจะได้ชมสมบัติอันล ้ำค่ำอ่ืนๆ อีกจ ำนวนมำกเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือ ประณีต 
สิ่งของท้ังหมดล้วนมีอำยุเก่ำแก่กว่ำ 3,000 ปี  
**พิเศษน้าท่านเข้าชมห้องมัมม่ีของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์** 

กลางวัน       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมือง  
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บ่าย จำกน้ันน ำท่ำนไปช้อปป้ิงสิ้นค้ำพื้นเมืองอันงดงำมท่ีตลาดข่านเอลคาลีลี (Khan el-Khalili) ตลำดส ำคัญทำงกำร
ค้ำขำยของพื้นเมืองและ สินค้ำท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ ท่ำนสำมำรถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ 
มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นขวดน้ำหอมท่ีท ำด้วยมือ สินค้ำต่ำงๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลำยแบบอำหรับ 
พรม และของท่ีระลึกพื้นเมืองต่ำงๆ 

ค่้า        รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมือง  
19.30 น. จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงไปยังสนำมบินนำนำชำติกรุงไคโร เพื่อเดินทำงกลับไปยังกรุงเทพฯ  
22.35 น. น ำท่ำนเดินทำงกลับไปยังกรุงเทพฯ โดยสำยกำรบินอียิปต์แอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MS 960 
วันที่ 6: กรุงเทพฯ 
12.35 น. คณะเดินทำงกลับถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ 

 

ขอสงวนสิทธ์ิการย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 
ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ 
ห ม า ย เ ห ตุ  
  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่ำชดเชยควำมเสียหำย อันเกิดจำกเหตุสุดวิสัยที่ทำง บริษัทฯ ไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น 
กำรนัดหยุดงำน, จลำจล, กำรล่ำช้ำหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองไม่อนุญำตให้เดินทำงออกหรือกองตรวจคน
เข้ำเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญำตให้เข้ำเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่ำนจะใช้หนังสือเดินทำงรำชกำร (เล่มสีน้ ำเงิน) เดินทำง  
หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรเดินทำงเข้ำหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรำยกำรท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำค่ำบริกำร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 
4. กรณีที่คณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในกำรงดออกเดินทำง โดยทำงบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่ำนทรำบล่วงหน้ำ 14 
วันก่อนกำรเดินทำง  
5. เมื่อท่านท้าการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเง่ือนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ยใดๆ ทั้งส้ิน 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคา้นึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ 
 
โปรแกรม : GREAT OF EYGPT 6 วัน 3 คืน  โดยสายการบินอียิปต์แอร์ไลน์  

  ก้าหนดวันเดินทาง :   11 – 16 , 18 – 23 ต.ค. 61 
 

อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่ำนละ 37,900.- 

ผู้ใหญ่ 3 ท่ำน 1 ห้อง ท่ำนละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 37,900.- 

พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 4,900.- 

เด็กมีเตียง (อำยุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน ท่ำนละ 37,900.- 

เด็กไม่มีเตียง (อำยุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ท่ำนละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 37,900.- 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน   20,900.- 



 

บริษัท โกลเบิล ยูเน่ียน เอกซ์เพรส (เชียงใหม่) จ ำกัด  | 053-234488 ต่อ16/17/21 5 

 

 
 
 
 
ก้าหนดวันเดินทาง :   8 – 13 , 15 – 20 พ.ย. 61 , 13 – 18 ธ.ค. 61 

อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่ำนละ 38,900.- 

ผู้ใหญ่ 3 ท่ำน 1 ห้อง ท่ำนละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 38,900.- 

พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 4,900.- 

เด็กมีเตียง (อำยุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน ท่ำนละ 38,900.- 

เด็กไม่มีเตียง (อำยุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ท่ำนละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 38,900.- 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน   20,900.- 

 
  ก้าหนดวันเดินทาง :    27 ธ.ค. 61-1 ม.ค. 62 

อัตราค่าบริการ ราคา 

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่ำนละ 41,900.- 

ผู้ใหญ่ 3 ท่ำน 1 ห้อง ท่ำนละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 41,900.- 

พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 5,900.- 

เด็กมีเตียง (อำยุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่ำน ท่ำนละ 41,900.- 

เด็กไม่มีเตียง (อำยุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ท่ำนละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก) 41,900.- 

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน   22,900.- 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่ำตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ท่ีระบุวันเดินทำงไปกลับพร้อมคณะ  

 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งตำมรำยกำร 

 ค่ำรถโค้ชปรับอำกำศน ำเท่ียว ค่ำอำหำร และ ค่ำเข้ำชมสถำนท่ีท่องเท่ียว ตำมรำยกำร  

 ค่ำห้องพักในโรงแรมตำมท่ีระบุในรำยกำรหรือเทียบเท่ำ  (3 ดำว – 4 ดำว) 

 ค่าวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์ 

 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงรำยบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)  

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 ค่ำธรรมเนียมกำรจัดท ำหนังสือเดินทำง 
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 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิเช่น  ค่ำเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำน้ ำหนักเกินจำกทำง
สำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 23 ก.ก.และมำกกว่ำ 1 ชิ้น,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, ค่ำกระเป๋ำ
เดินทำงหรือของมีค่ำท่ีสูญหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นต้น 

 ค่ำธรรมเนียมน้ ำมันและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรับขึ้นรำคำ 

 ค่ำบริกำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ำและทรัพย์สินด้วยตัวท่ำนเอง 

 ค่ำขี่อูฐท่ีพีระมิดประมำณ 10 USD 

 ค่ำเข้ำพีระมิด 

 ค่ำน ำกล้องถ่ำยรูปและกล้องมือถือเข้ำสถำนท่ี ท่ีบำงสถำนท่ีเรียกเก็บ 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  (ท่านละ 20 USD)  

 ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (ท่านละ 18  USD) 
 
เงื่อนไขการจอง 

1. ช ำระเงินมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเข้ำบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเม่ือได้รับเงินมัดจ้าแล้วเท่านั้น 
2. ส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ตของผู้ท่ีเดินทำง ท่ีมีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวย่ืนวีซ่ำ ภำยใน  3 วันนับจำกวัน

จอง  
หากไม่ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ 

3. เมื่อได้รับกำรยืนยันว่ำกรุ๊ปออกเดินทำงได้ ลูกค้ำจัดเตรียมเอกสำรให้กำรขอวีซ่ำได้ทันที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่ำนติดต่อเจ้ำหน้ำท่ี  

ก่อนออกบัตรโดยสำรทุกครั้ง หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้น 
5. กำรย่ืนวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขั้นตอนกำรย่ืนวีซ่ำไม่เหมือนกัน ท้ังแบบหมู่คณะและย่ืน  

รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพื่อประกอบกำรตัดสินใจก่อนกำรจองได้จำกทำงเจ้ำหน้ำท่ี 
6. หำกในคณะของท่ำนมีผู้ต้องกำรดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอำยุ, มีโรคประจ ำตัว หรือไม่สะดวกในกำรเดินทำง

ท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เน่ืองจำก
กำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวร์มีควำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ังหมด 
 

เงื่อนไขการช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคา่ทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ้าเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริงเหต 
 

  ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า 
1. กำรพิจำรณำวีซ่ำเป็นดุลยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร์ กำรเตรียมเอกสำรท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้กำรพิจำรณำ ของสถำนทูต

ง่ำยขึ้น 
2. กรณีท่ำนใดต้องใช้พำสปอร์ตเดินทำง ช่วงระหว่ำงย่ืนวีซ่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนต้องแจ้งให้ทำงบริษัทฯ ทรำบ

ล่วงหน้ำเพื่อวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทูตใช้เวลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำท่ีค่อนข้ำงนำนและอำจไม่สำมรถดึงเล่ม
ออกมำระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำได้  

3. ส ำหรับผู้เดินทำงท่ีศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะต้องด ำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ ำนักหรือศึกษำอยู่
เท่ำน้ัน 

4. หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแล้วต่ ำกว่ำ 6 เดือน ผู้เดินทำงต้องไป
ย่ืนค ำร้องขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ให้กับทำงบริษัทด้วย เน่ืองจำกประวัติกำร
เดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงย่ิงในกำรย่ืนค ำร้องขอวีซ่ำ และจ ำนวนหน้ำหนังสือเดินทำง ต้องเหลือว่ำงส ำหรับติดวีซ่ำไม่
ต่ ำกว่ำ 3 หน้ำ 
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5. ท่ำนท่ีใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงน้ันๆ และพำสปอร์ต 
ถือเป็นหนังสือของทำงรำชกำร ต้องไม่มีรอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 
 
 
   
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนกำรเดินทำง   คืนค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 
2. แจ้งยกเลิกภำยใน 30-44 วันก่อนเดินทำง   เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจ้งยกเลิกภำยใน 16-29 วันก่อนเดินทำง   เก็บค่ำใช้จ่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่ำ 15 วันก่อนเดินทำง   ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใช้จ่ำยท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ้านวน

ที่บริษัทฯก้าหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผู้เดินทำงอ่ืนท่ีเดินทำงในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำรเลื่อนกำรเดินทำง
ของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ท้ังน้ีท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่สำมำรถเรียกคืนได้คือ  ค่ำธรรมเนียมในกำรมัดจ ำตั๋ว และ
ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ี สถำนทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่ำนได้ช ำระค่ำทัวร์หรือมัดจ ำมำแล้ว ทำงบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพำะค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรย่ืนวีซ่ำ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแล้ว) ค่ำส่วนต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำร  ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรห้ำมของเจ้ำหน้ำท่ี ไม่ว่ำเหตุผลใดๆตำมทำงบริษัทของ 
    สงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าอียิปต ์

ใช้เวลาท้าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 15 วันท้าการ 
การยื่นวีซ่า ไม่ต้องมาแสดงตนที่สถานทูต 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส้าหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า ต้องมีอายุการ
ใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง เดินทางห้ามช้ารุดหรือขีดเขียนใดๆทั้งส้ินภายในหนังสือ
เดินทาง (ส ำหรับท่ำนท่ีมีหนังสือเดินทำงเล่ม เก่ำ กรุณำน ำมำประกอบกำรย่ืนวีซ่ำด้วยเพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำวีซ่ำ
ของท่ำน)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ำยสีหน้ำตรงขนำด 2 x 2 นิ้ว จ ำนวน 2 ใบ (ใช้รูปสีพ้ืนหลังขาวเท่านั้น  ถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊กเกอร์
ใช้ไม่ได้, ห้ำมสวมแว่นตำหรือเครื่องประดับ, รูปท่ีมีกำรตัดต่อโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ไม่ได้)  

3. ส้าเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน),ส้าเนาทะเบียนสมรส, ส้าเนาใบ
หย่า หรือ ส้าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต),ส้าเนาสูติบัตรกรณีผู้เดินทางต้่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

4. หลักฐานการเงิน  
ส่วนสูงใบหนา้ 3 ซม. 
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BANK CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE ท่ีออกจำกทำงธนำคำรเท่ำน้ัน ระบุ
ชื่อเจ้ำของบัญชี (บุคคลท่ีออกค่ำใช้จ่ำย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 
และบุคคลท่ีเจ้ำของบัญชีออกค่ำใช้จ่ำยให้ (ผู้เดินทำง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตาม
หน้าพาสปอร์ต โดยชัดเจน ฉบับภำษำอังกฤษ และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 15 วันหลังจากธนาคาร
ออกให้ 
***ทางสถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจ้าหรือกระแสรายวัน*** 

5. หลักฐานการท้างาน(ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)   

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองกำรท ำงำนจำกบริษัทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท ำ
งำนและช่วงเวลำท่ีอนุมัติให้ลำหยุด ต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

- กรณีเจ้าของกิจการ ส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำและหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผู้เดินทำงเป็นกรรมกำรหรือ
หุ้นส่วน พร้อมท้ัง เซ็นชื่อรับรองส ำเนำและประทับตรำบริษัทฯ (อำยุส ำเนำไม่เกิน 3 เดือน)พร้อมฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรับรองจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบันท่ีก ำลังศึกษำอยู่(สถานทูตไม่รับเอกสาร
ที่เป็นบัตรนักเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอมและต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยื่นวีซ่า) ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

6. กรณีที่เด็กอายุต่้ากว่า 20 ป ีขอส้าเนาสูติบัตร  
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้นโดยคัด
ฉบับจริงจำกอ ำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ พร้อมท้ังแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตมำรดำมำ
ด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้นโดยคัด
ฉบับจริงจำกอ ำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ พร้อมท้ังแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำมำด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดำและมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
กับใคร โดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยท่ีอำจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริ งจำก
อ ำเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ พร้อมท้ังแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรือหน้ำพำสปอร์ตบิดำและมำรดำมำด้วย 
พร้อมท้ังแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำหรือมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้ดูแลบุตร
แต่เพียงผู้เดียว พร้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ 

7. เบอร์มือถือที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมอีเมล์ 
8. กรุณำกรอกข้อมูลภำษำไทยตำมแบบฟอร์มท่ีแนบมำให้ถูกต้องและเป็นควำมจริงเท่ำน้ัน เน่ืองจำกเป็นข้อมูล   
      ท่ีต้องส่งให้กับทำงสถำนฑูต ทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถกรอกแทนท่ำนได้ เพรำะถ้ำข้อมูลผิดพลำด ท่ำนอำจจะ   
      ถูกปฏิเสธวีซ่ำได้ 
9. ท่ำนไม่จ ำเป็นต้องเซ็น รับรองส ำเนำถูกต้อง ให้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบค้าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

 
*** สถานทูตไม่สามารถให้ดึงเล่ม ขณะที่ก้าลังพิจารณาวีซ่าอยู่ในทุกกรณี*** 
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แบบฟอร์มส้าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศอียิปต์ 

(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริง เน่ืองจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซ่ำของท่ำน) 

ชื่อ – นำมสกุล ผู้เดินทำง [ภำษำไทย]……………………………………………………………………………………….... 

1. นำมสกุล [ภำษำอังกฤษ]…………………………………นำมสกุลตอนเกิด [ภำษำอังกฤษ]…………………………………. 

2. ชื่อตัว [ภำษำอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………… 

3. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………….………สถำนท่ีเกิด……..…………..…… ประเทศท่ีเกิด……………….……… 

4. สัญชำติปัจจุบัน ......................................................... สัญชำติโดยก ำเนิด หำกต่ำงจำกปัจจุบัน……………………………… 

5. เพศ   ชำย         หญิง 

6. สถำนภำพ            โสด                 แต่งงำน               แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)             หย่ำ       
                     แยกกันอยู่           หม้ำย                  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

7. ในกรณีเป็นผู้เยำว์ กรุณำกรอก ชื่อตัว นำมสกุล ท่ีอยู่(หำกต่ำงจำกผู้ขอ) และสัญชำติของผู้มีอ ำนำจปกครอง/ดูแลผู้เยำว์ 

    …………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ท่ีอยู่บ้ำน ………………………………………………………………………………………………………………… 

อีเมล์ของผู้ขอ…………………………………………………หมำยเลขโทรศัพท์.................................................................. 

9. อำชีพปัจจุบัน ……………………………………………………………………………………………………….…… 

10. ชื่อบริษัท ……………………………………………..…หมำยเลขโทรศัพท์……………………………………………. 

    ท่ีอยู่ …………………………………………………………………………………………………………….……… 

11. ชื่อนำมสกุลบิดำ.............................................................................................................. .................... 

    ชื่อนำมสกุลมำรดำ............................................................................................................. .................. 

12. ควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีพระหว่ำงกำรเดินทำงและพ ำนักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่ำเอง    มีผู้อ่ืนออกให้(เจ้ำบ้ำน/บริษัท/องค์กร)  

         

หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 
 


