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รหัสโปรแกรม : 23438 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

LEGEND OF CAIRO EGYPT 5 DAYS 3 NIGHTS (WY) 
ตำนานแห่งไคโร-อเล็กซานเดรยี 5 วัน 3 คนื บนิโอมานแอร ์
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วันแรก สนามบนิสุวรรณภมูิ -สนามบนิไคโร อยีิปต ์                                                                                       ( -/-/D )                                        

06.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ
โอมาน แอร์ ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน 

09.10 น.    เหินฟ้าสู่ สนามบนิมสักตัประเทศโอมาน เพือ่เปลี่ยนเครือ่ง โดยสายการบินโอมาน แอร์เที่ยวบินท่ี 
                     WY 818 (ใชเ้วลาเดินทาง 6 ชม. ) 
12.05 น.     เดินทางถึงสนามบิน มัสกัตประเทศโอมาน 
14.35 น.     เหินฟ้าสู่ สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสารการบินโอมาน แอร์ เที่ยวบิน ที่ WY 405 (ใช้เวลา 
                    เดินทาง 4 ชม. ) 
17.00 น.     เดินทางถึงสนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) นำทุกท่านเช็ค     
                   เอ้าท์จากสนามบินและเดินทางเข้าเมือง  
คำ่   บรกิารอาหารคำ่  ณ ภตัตาคาร 
                  นำทา่นเข้าสูท่ี่พกั PYRAMID PARK  HOTEL หรอืเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

           
วนัทีส่อง ไคโร –กซีา่ – มหาปริามดิ – สฟงิซ ์– เมมฟสิ – ซคัคารา่ – ปริามดิขัน้บันได – ลอ่งแมน่ำ้ไนล+์Dinner                 ( B/L/D ) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่ เมืองกซีา่ ซึง่อยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก นำท่านชม มหาปริามดิ ที่ได้รับการยก
ย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบันคือ ไคโร) 
ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนท่ีราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่ง
อียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง  
นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละ
ก้อนหนักกว่า 2 ตัน หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซึ่งประกอบด้วย 
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1) ปริามิดคอีอพส ์(Cheops) หรอืปริามิดคฟู ูสร้างในพื้นท่ี 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สร้างด้วยหินแกรนิต 2.3 ล้านแท่ง 
น้าหนักกว่า 60 ตันภายในมีห้องโถงหลายห้อง ห้องโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา ห้องโถงพระราชินี เป็นปิรามิดที่ใหญ่
ที่สุดในโลก กล่าวกันว่าอาสนะวิหารเซ็นต์ปิเตอร์ที่กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที่ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมือง
ฟลอเรนซ์ รวมไว้ในปิรามิดแห่งนี้ได้อย่างสบาย  

2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิรามิด คูฟู10 เมตร 
สร้างบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทำให้ดูสง่ากว่าปิรามิด 2 องค์ กินเนื้อที่ประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร มีห้องโถงกว้าง 2 
ห้อง แต่ภายในถูกบุกรุก ทำลายเสียหายมาก  
3) ปริามดิมเิซรินสุ (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบัน
สูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร     
ชม “สฟงิซ”์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต ท่านอาจจะขี่อูฐกลาง
ทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย (หรอืเข้าไปชมภายในตัวปรีะมดิซึง่
เชือ่วา่เปน็ทีฝ่งัพระศพขององคฟ์าโรห์ผูส้รา้งปรีะมดินั้น ภายในสรา้งเปน็หอ้งโถงใหญ ่มทีางเดนิซึง่เราสามารถเดินลงไปดู
ได ้คา่เขา้ชมไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่บรกิารทัวร ์และตอ้งไปเข้าควิซือ้บตัรเอง เนือ่งจากในแต่ละวันจะมผีู้เข้าชมได้ไม่เกนิวนัละ 300 
คนเทา่นัน้) 
ชม ตัวสฟิงซ์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต  (หากสนใจขี่อูฐ 
กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหนึ่งตัว)  

 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นำคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกใน

ประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนาปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 
1 ที่นี่ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม ระหว่างทาง
ท่านจะได้เห็นต้นอินทผาลัมขึ้นสวยงามเป็นทิวแถว เดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิด
ขั้นบันได เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็น สถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์  ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของ ปีรามิดในยุคต่อมา  

 
 
 

 
 
ค่ำ   บริการอาหารค่ำบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่ง แม่น้ำ พร้อมชม 

และร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) อันเลื่องชื่อและการ แสดงพื้นเมืองต่างๆประกอบดนตรี 
 นำทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOROZON PYRAMID HOTEL หรอืเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว  
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วนัทีส่าม อเลก็ซานเดรยี – ปอ้มปราการซทิาเดล – หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี – เสาปอมเปย ์(B/L/D)       

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู่  เมืองอเล็กซานเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ป้อม ปราการซิทาเดล 
(CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือ
เพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรวมซากเดิมบางส่วนเข้ามา พักผ่อนหย่อน
ใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีสวยงาม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า รา

คอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเม่ือ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ม
หาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรีย
นี้ยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค 
แอนโทนี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่มี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ชม หลุมฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันใน
อดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้
เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บน
โต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร 
ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้
หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่
อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองหลวงกรุงไคโร 

 
 
 
 
 
 
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
               นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
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วนัทีส่ี่   ไคโร – พพิิธภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิียปิต ์ - สเุหรา่โมฮัมหมดัอาล ี – ศูนยก์ลางการทำกระดาษปาปริสุ – โรงงานผลติหัวน้ำหอม – 

ตลาดขา่นเอลคาลลิิ           (B/L/D) 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นำคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด(ค่าบัตรเข้าชม
มัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเข้าชมกรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ค่าเข้าชม
ประมาณ 100 อิยิปต์ปอนด์ หรือ ประมาณ 20 USD) ชม โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ ของฟาโรห์ตุตันคาเมนอัน
ดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเก้าอี้บรรลังก์
ทองคำ  
ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้ที่โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้และมีพระมเหสีของพระองค์กำลังทา
น้ำมันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อันลึกซึ้ง นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้ำค่า
อื่นๆ อีกจำนวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี   
นำท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ใน
แบบตามอย่างออตโตมัน หรือ ตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์
ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น 

นำท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิยิปต์ที่แออัดอยู่ในเมืองหลวงถึง 15 ล้านคน ซึ่งถือ   ว่าเมืองที่ติด
อันดับในความแออัดของชุมชนอันดับต้นๆ ของโลก แวะชมศนูยก์ลางการทำ กระดาษปาปรีสุ ซึง่เป็นกระดาษชนิดแรกของโลก
ทำจาก ต้นกก (Papyrus) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในสมัยอียิปต์โบราณ พร้อมกับแวะ
ชม โรงงานผลติหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมนี้มีสืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และที่นี้ยังเป็น
ศูนย์กลางแหล่งผลิตหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดัง ๆหลายยี่ห้ออีกด้วย   นำลูกค้าช็อปป้ิงที่ ตลาดข่าน เอล-
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คาลิล ีถือเป็นตลาดเก่าแก่ในอียิปต์ มีมาตั้งแต่ปี 1382 มีร้านค้ากว่า 900 ร้าน ตลอดเส้นทางภายในตลาด อาคารทรงเก่าแก่
แบบอาหรับโบราณถูกดัดแปลงเป็นร้านค้า ยิ่งเดินลึกเข้าไปจะพบมีร้านค้าที่คงเอกลักษณ์แบบโบราณของกรุงไคโรให้พบเห็น
รวมท้ังสินค้าที่ไม่คุ้นตา สำหรับสินค้าที่จำหน่ายตลาดแห่งนี้มีให้เลือกอย่างหลากหลาย ทั้งเครื่องเทศ เสื้อผ้า ผ้าคลุมไหล่ หม้อ
ทองเหลือง ตะเกียง โคมไฟ เครื่องทอง พีระมิดจำลอง และอื่นๆ อีกมากมาย  

คำ่  บรกิารอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร / ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
 

วนัทีห่้า      ไคโร – มสักตั – กรงุเทพ ฯ  
01.25 น.    เหินฟ้าสูส่นามบินมัสกัต โดยเที่ยวบินท่ี “WY 408  
07.25 น.    เดนิทางถงึสนามบนิมสักตั ประเทศโอมาน  
08.50 น.    เดนิทางตอ่ดว้ยเทีย่วบนิ WY 815 สูเ่มอืงไทย  
18.00 น.    ถงึสนามบนิสุวรณภมู ิด้วยความประทบัใจมริูล้ืม ..   
                            .................................................................................................... 

 
หมายเหต ุ   

 กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้เพือ่ความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษิัทฯ จะยึดถอืความปลอดภัยเป็นหลกั 
 ในกรณทีีค่ณะออกเดนิทางตำ่กว่า 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยันการเดนิทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ใน
การนำเทีย่ว ตลอดรายการทัวร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
ในกรณทีีค่ณะออกเดนิทางตำ่กว่า 15 ทา่น หรอืตำ่กวา่มาตรฐานของการยนืยันการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพจิารณายกเลิก
การเดินทาง หรอื เรยีกเกบ็คา่ทวัรเ์พิ่มเต็ม ท่านละ 3,000 บาท 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 
(พักกบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสรมิเตยีง 
(พักกบัผูใ้หญ ่2 ท่าน) 

พักเดียวเพิ่ม 

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 

25-29 ก.ย.65 
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 

เกบ็ทิปสำหรบัไกด์ทอ้งถิน่+คนขบัรถ+หวัหนา้ทัวร ์60 USD/ทา่น/ทริป 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 3 คืน 
2.ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม 2 ใบ/ต่อ 1 ท่าน  
3.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง  
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ + ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  
6.ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 30 วัน (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 
7.ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1.ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง 
2.ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
3.ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้าไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมม่ีฟาโรห์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่  ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 60-70 USD/ท่าน/ทรปิ         
 
     กรณจีองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง ต้องทำวีซ่าที่เมืองไทย โดยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 800 บาท / ท่าน  

และต้องใช้ เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า รายละเอียดตามท้ายโปรแกรมทัวร์ 
 
 
 
เงือ่นไขในการจองทัวร์ 
งวดที ่1 : สำรองทีน่ัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 1 วัน) พรอ้มสง่สำเนาหนงัสอืเดนิทาง 
งวดที ่2 :ชำระยอดสว่นที่เหลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกว่า 30 วัน  
หากไมช่ําระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิัทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมตัิ 
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กรณยีกเลกิ 
 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่อ งบิน, ค่าวีซ่า, 
ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)  
ยกเลกิหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม 
และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสำคัญ  
***หมายเหตุ*** 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทาง  บริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ 
ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 
หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ 
ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน 
ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 
เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากทา่นสละสิทธิก์ารใช้บรกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ใน
กรณใีดกต็าม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่ืนเงินในทุกกรณ ี
หากลูกคา้ท่านใด ยืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนมุัต ิลกูคา้ตอ้งชำระค่ามดัจำที ่10,000 บาท และคา่วซีา่ตามทีส่ถานฑตูฯ เรยีกเกบ็  

หมายเหตุเกีย่วกับการขอนมุัตวิซีา่ประเทศอยีปิต์และขอ้ต่าง ๆ 
ในการยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารสำเนาพาสปอรต์แสกนสีเป็น FILE PDF ไม่น้อย
กว่า 30 กอ่นการเดินทาง  
(ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวี
ซ่าอีกครั้ง) 
ในการพจิารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินจิของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมกีารเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการ
เรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึง่อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้  

 
 อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หากท่านมีขอ้สงสัยใดๆ โปรด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ 
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกดิจากสายการบิน ภยัธรรมชาต ิปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ 

ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรอืทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหายความล่าช้า หรือ อุบัติเหตตุ่าง ๆ 
ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจัจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท 
สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในก รณีใดก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
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**ในกรณีทีผู่้โดยสาร มไีฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่่านไดท้ำการจองไว้กบัทางบริษทัฯ 
กรณุาแจง้ใหก้ับทางเจา้หนา้ที่ทราบ กอ่นการชำระเงนิค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกดิขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการรบัผิดชอบทกุ

กรณ*ี* 
1. เอกสารประกอบขอวซีา่เดีย่วเขา้ประเทศอยีปิต์  กรณผีูเ้ดนิทางจองนอ้ยกว่า 30 วนั 
- หนงัสอืเดนิทาง 
   ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับถึงวันเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับตราวีซ่า และตราประทับเข้า-ออกอย่างนอ้ย 4 หน้าเต็ม 
- รปูถา่ย 
   ต้องเป็น  ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดอืน จำนวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายที่มีพื้นหลงัสีขาว เท่านั้น ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายที่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ หรือ
รูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง หรือรูปที่นำมาตัดตอ่ 
- หลกัฐานการงาน 
  กรณีเป็นเจ้าของกจิการ ต้องแสดง สำเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสอืรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางแสดงความเป็นเจ้าของกจิการ เป็นกรรมการ 
หรือ หุ้นส่วน  (ไม่ต้องใช้ตัวจรงิ) 
  ***** สำคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนา และประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ ***** 
กรณีเป็นพนกังาน ต้องมีหนงัสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที่สังกัด มีข้อความระบุตำแหน่ง เงินเดอืน รายได้   วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่
ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องประทับตราบริษัทรับรองเป็นสำคัญ   
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นกัศกึษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันทีก่ำลังศกึษาอยู่ พร้อมตราประทับของ    
  ทางโรงเรยีน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสำเนาบัตรนกัเรียน หรอืบัตรนักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นชือ่รับรองสำเนา 
- หลกัฐานการเงนิ 
  ใบรับรองสถานะทางการเงินในชือ่ของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น(ไม่เอา STATEMENT) 

หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมตัิวีซ่าประเทศอยีิปต์และขอ้ต่าง ๆ 
*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรณุาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อย
กว่า 3 สัปดาหก์่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมตัิวีซ่าของท่านได้ และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียม
ใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอกีครั้ง) 
 *** ในการพจิารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินจิของทางสถานฑูตฯ ซึง่ในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ หรอือาจจะมีการเรียก
สัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึง่อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้  
*** อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแตส่ถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หากท่านมีขอ้สงสัยใดๆ โปรดสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จงึตอ้งกราบขออภัยมา ณ ที่น้ี 
2.ตวัอยา่งสำเนาพาสปอรต์ในการยืน่วซีา่ทอ่งเที่ยวแบบหมูค่ณะ 
  ตอ้งสง่ใหก้ับทางบรษิัทกอ่นการเดินทาง 30 วัน  
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หากสนจองกรุณาตดิตอ่ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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