
 

 
นานาชาตอิาบูดาบ ี 



 วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิคเูวต กรุงคเูวต ประเทศคเูวต 

 

21.00 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์ R สายการ

บนิ Kuwait Airways โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

 
23.50 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคเูวต กรุงคเูวต ประเทศคเูวต โดยเทีย่วบนิที ่ KU414 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 
 

วนัทีส่อง สนามบนิคเูวต เมอืงคู เวต ประเทศคู เวต – สนามบนิไคโร  เมอืงไคโร ประเทศอยีปิต  ์– เมอืงเกา่ไคโร – สุเหร่า

โมฮดัหมดัอาล ี– ศนูยก์ลางการทาํกระดาษปาปีรุส – โรงงานผลติหวันํา้หอม       

 

04.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคเูวต เมอืงคเูวต ประเทศคเูวต ** เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

**พเิศษ!! บรกิารทา่นดว้ย KUWAIT AIRWAYS LOUNGE ระหวา่งรอเปลีย่นเครือ่ง พรอ้ม SNACK BOX ทา่นละ 1 เซ็ต** 
 

09.30 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิไคโร กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์โดยเทีย่วบนิที ่KU545 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

11.50 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์นําทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชัว่โมง)  
  

 นําทา่นเขา้สู ่กรุงไคโร (Cairo) หรอืชือ่เรยีกในภาษาอาหรับคอื “กอฮเิราะฮ”์ หมายความวา่ ชยัชนะ โดยระหวา่งการกอ่น

สรา้งเมอืงไดม้กีารมองเห็นดาวอังคาร ซึง่ดาวอังคารเปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์ข องการทําลายลา้ง หรอือี กนัยหนึง่คอืไคโร

เป็นเมอืงทีร่บชนะทกุกองทัพทีม่าโจมตตีัง้แตก่องทัพมองโกล, กองทัพครเูสด หรอืแมแ้ตก่องทัพของออตโตมัน วา่กันวา่

ไคโรเป็นดนิแดนแหง่อารยธรรมและโบราณคดอีันลี้ ลับและน่าพศิวง  ทัง้ยังมแีมน้ํ่าไนล์ทีย่าวทีสุ่ดในโลกไหลผ่าน ซึง่ใน

ปัจจุบนัไคโรไดก้ลายเป็นเมอืงหลวงของอยีปิต ์เป็นศนูยก์ลางของศาสนาอสิลาม ทัง้ยังมคีวามสําคัญด ้านการเมอืงและ

วัฒนธรรมในดนิแดนตะวันออกกลาง ปัจจุบันมปีระชากรกวา่ 20 ลา้นคน  
 

 



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

นําทา่นชม สุเหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ี(The Mohammad Ali Mosque) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1830 และแลว้เสร็จในปี 

ค.ศ. 1857 เป็นสเุหรา่ทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในกรงุไคโร ตัวอาคารสรา้งจากหนิอลาบา สเตอร ์ (Alabaster)  ตรงกลางเป็นรปู

สีเ่หลีย่มมโีดมขนาดใหญ่สงู 52 เมตร เสน้ผ่าศนู ยก์ลาง 21 เมตร ตกแตง่ดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศิ ลปะอสิลาม 

ออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรกีในแบบอยา่งออตโตมัน หรอืตรุกใีน ปัจจุบัน ภายในมนีาฬกิาบนลานในสเุหรา่ซึง่เป็น

ของขวัญในการแลกเปลีย่นกับอนุสาวรยีป์ลายแหลมโอบลิสิกข์องราม เซส ที่2 เพือ่สรา้งสมัพันธไมตรรีะหวา่งอยีปิ ตแ์ละ

ฝร่ังเศส  

 

 
 

นําทา่นแวะชม ศนูยก์ลางการทาํกระดาษปาปีรุ ส ซึง่เป็นกระดาษชนดิแรกของโล กทําจากตน้กก (Papyrus) ใชบ้ันทกึ

ขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์สําคัญตา่งๆ นักประวัตศิาสตรเ์ชือ่วา่ มกีารใชก้ระดาษทีทํ่าจากปาปิรสุมาตัง้แตป่ฐม

ราชวงศข์องอยีปิต ์หรอืราวๆ 3,000 ปีกอ่นครสิตกาล  

 

จากนัน้นําทา่นแวะชม โรงงานผลติหวันํา้หอม ซึง่กลา่วกันวา่การทําน้ําหอมนี้มสีบืทอดมาตัง้แตส่มัยพระน างคลโีอพัตรา 

และทีน่ี้ยังเป็นศนูยก์ลางแหลง่ผลติหัวน้ําหอมขนาดใหญ่ ใหก้ับน้ําหอมแบรนดเ์นมดัง ๆหลายยีห่อ้อกีดว้ย 

 

เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารจนี) 

พกัที ่ OASIS HOTEL, CAIRO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม ไคโร – เมอืงอเล็กซานเดรยี – หลุมฝังศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี – เสาปอมเปย ์ –  ป้อมปราการซทิาเดล   – 

หอ้งสมุดแหง่อเล็กซานเดรยี – ไคโร       

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงอเล็กซานเดรยี (Alexandria) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง  30 นาที) เมอืงสําคัญใน

สมัยโรมันปกครองอยีปิต ์ทีใ่หญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรงุไคโร ตัง้อยูท่างเหนือสดุของอยีปิตร์มิฝ่ังทะเลเมดิ



เตอรเ์รเนียน (Mediterranean Sea) ใกลก้ับปากแมน้ํ่าไนล ์เดมิทเีป็นหมูบ่า้นประมงเล็กๆ ทีม่ชี ือ่วา่ราคอนดาห ์เมือ่ 332 ปี

กอ่นครสิตกาล พระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชเดนิทางมาพบ จงึโปรดใหม้กีารปรับปรงุขยายเมืองเพือ่สรา้งเป็นเมอืงหลวง

และตัง้ชือ่ใหค้ลอ้งจองกับชือ่ของพระองค ์นอกจากนี้เมอืงอเล็กซานเดรยี ยังเป็นสถานทีสํ่าคัญในตํานานรักอันยิง่ใหญ่ของ 

พระนางคลี โอพัตรา และจอม ทัพผูก้ลา้แหง่โรมัน มาร์ ค แอนโทนี ปัจจุบัน เมอืงอเล็กซานเดรยี เป็นเมอืงตากอากาศทีม่ี

ชือ่เสยีงแหง่หนึง่ของโลก 

 

นําทา่นเขา้ชม หลุมฝังศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี (Catacombs) เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยแ์หง่โลกยคุกลาง  เป็น

สสุานของชาวโรมันในอดตี มทีัง้หมดสามชัน้ ชัน้ที ่1 ใชสํ้าหรับการลําเลยีงโลงและศพ ชัน้ที ่2 ใชเ้ป็นทีฝั่งศพ และชัน้ที ่3 

ใชเ้ป็นสถานทีร่วมญาตแิละเพือ่รําลกึถงึผูต้าย โดยมกีารเลีย้งสงัสรรคก์ันทัง้วัน ซึง่เลา่กันวา่ตอนทีนั่กโบรา ณคดีคน้พบทีน่ี่

เป็นครัง้แรก บนโต๊ะยังมขีวดไวน์และจานวางอยู ่ 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง)  

 

 นําทา่นถา่ยรปูดา้นนอก  เสาปอมเป ย ์(Pompey’s Pillar) สิง่สําคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอยีิ ปตท์ีแ่สดงถงึการ

ฉลองชยัชนะของชาวโรมัน เป็นเสาหนิแกรนติสแีดงสงู 27 เมตร หัวเสาประดับดว้ยลวดลายคอริ นเทรยีน  ซึง่ถอืวา่เป็นเสา

หนิทีใ่หญ่ทีส่ดุเทา่ทีเ่คยสรา้งขึน้มา เชือ่กันวา่เสาแหง่นี้ไดช้ือ่มาจาก ปอมเปย ์(Pompey) ซึง่เป็นเพือ่นสนทิของจูเลยีส ซี

ซา่ (Julius Caesar) ผูนํ้าทีย่ ิง่ใหญ่แหง่โรมัน ภายหลังทัง้สองไดก้ลายเป็นศัตรกูัน และปอมเปยก์็ไดห้ล บหนีมายั งเมอืงอ

เล็กซานเดรยี กอ่นถกูชาวอยิปิตฆ์า่ตาย จูเลยีสซซีาร์ จงึไดทํ้าพธิเีผาศรีษะของปอมเปยท์ีเ่สาแหง่นี้ ปัจจุบันนี้เหลอืเพยี ง

เสาแบบกรกีตัง้อยูอ่ยา่งโดดเดน่ กับสฟิงซอ์กี สองตัว (คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมทา่นละ 10 เหรยีญดอลล่ ารส์หรฐั 

(USD.) กรณีสนใจเขา้ชมกรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์)   

 

จากนัน้ นําทา่นถา่ยรปูกับ  ป้อมปราการซทิาเดล  (Citadel) ป้อมปราการโบราณทีย่ังมคีวามสวยงาม ตัง้อยูร่มิชา ยฝ่ัง

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ป้อมแหง่นี้ถกูสรา้งขึน้ในครสิศตรรษที่ 15 ในอดตีใชเ้ป็นทีต่ัง้ของ  ประภาคารฟารอส ซึง่ถอืวา่เป็น

หนึง่ในสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ ปัจจุบันเหลอืเพยีงสว่นทีเ่ป็นฐาน และไดม้รัีบการทะนุบํารงุตอ่เตมิจากสลุตา่นเกยต์



เบย ์(Sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay) ปัจจุบันป้อมปราการแหง่นี้ไดก้ ลายเป็นหนึง่ในพพิธิภัณฑท์างทะเลทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วเขา้ชมเป็นจํานวนมาก  

 

จากนัน้นําท่านถา่ยรปูกับ หอ้งสมุดแหง่อเล็กซานเดรี ย (Library of Alexandria) สถานทีร่วบรวมเรือ่งราวเกีย่วกับ

ประวัตศิาสตรข์องอยีปิต ์ทีม่นัีกโบราณค ดจีากทั่วโลก มาคน้หาขอ้มลูเกีย่วกับเหตกุารณ์ใ นอดตี หอ้งสมดุนี้เคยถกูเผาใน

ครสิตศ์ตวรรษทีส่ ี ่โดยใชเ้วลาการสรา้งใหม ่ 12 ปี ดว้ยเงนิทนุ  220 ลา้นเหรยีญสหรัฐ  ภายในมสีถาปัตยกรรมอั นทันสมัย 

และมรีะบบป้องกันอัคคภีัยเป็นอยา่งด ีโดยรัฐบาลอยีปิตห์วังจะใหห้อ้งสมดุนี้เป็นศนูยก์ลางการเรยีน การวจัิยอารยธรรมของ

อยีปิต ์กรซี และประเทศตา่งๆ ในเมดเิตอรเ์รเนียนตะวันออก  

 

 
 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงไคโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 30 นาท)ี 
 

เย็น บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

พกัที ่ OASIS HOTEL, CAIRO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่ ไคโร – เมอืงเมมฟิส – พพิธิภณัฑร์ามเสสทีส่องแหง่เมอืงเมมฟิส – เมอืงโบราณซคัคารา่ – พรีะมดิข ัน้บนัได – 

กซีา – มหาพรีะมดิ  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 

นําทา่นเดนิทางสู่  เมอืงเมมฟิส (Memphis) ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่แก่ แหง่แรกในยคุอยีปิตโ์บราณ กวา่ 5,000 ปี เป็น

เมอืงทีไ่ดรั้บการบันทกึในประวัตศิาสตรว์า่มคีวามสําคัญในการรวมอยีปิตบ์นและอยีปิตล์า่งให ้เป็นหนึง่เดยีวกันโดยกษัต รยิ์

เมนา ปฐมกษัตรยิแ์หง่ราชวงศท์ี ่1 นําทา่นชม พพิธิภณัฑร์ามเซสทีส่องแหง่เมอืงเมมฟิส สถานทีเ่ก็บรปูแกะสลักขนาด

ใหญ่ของฟาโรหร์ามเซสที ่2 ทีม่ฝีีมอืการแกะสลักเป็นเยีย่มและงดงามมาก ระหวา่งทางทา่นยังจะไดเ้ห็น ตน้อนิทผาลัมขึน้

สวยงามเป็นทวิแถวสวยงามอกีดว้ย  



 
 

นําทา่นสู ่เมอืงโบราณซคัคารา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) นําทา่นชม พรีะมดิข ัน้บนัได  อันเป็นพรีะมดิแหง่

แรกของอยีปิต ์ใชเ้ป็นสถานทีฝั่งพระศพของกษัตรยิซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของพรีะมดิในยคุตอ่ๆมา 

 

 



กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 

 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกซีา ชม “มหาพรีะมดิ” ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก  ครอบคลมุพืน้ ที ่

2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสงูทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้เป็นทีต่ัง้ของมหาพรีะมดิ 3 องค ์ซึง่องคฟ์าโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณสรา้ง

ขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีฝั่งพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่และเกา่แกท่ีส่ดุของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้  30 

ปี สรา้งจากแทง่หนิขนาดใหญ่มาก แตล่ะกอ้นมน้ํีาหนักกวา่  2 ตัน นํามาวางชดิตดิกันเป็นรปูทรงกรวยแบบแนบสนทิมาก  

แมแ้ตก่ระดาษก็สอดไมผ่่าน พรีะมดิแหง่นี้ประกอบไปดว้ย 

1) พรีะมดิคอีอพส์ (Cheops) หรอื พรีะมดิคฟูู  (Khufu) นยิมเรยีกกันในอกีชือ่หนึง่วา่  มหาพรีะมิดแหง่กซีา  (The 

Great Pyramid of Giza) เป็นพรีะมดิทีม่ขีนาดใหญ่และเกา่แกท่ีส่ดุ สรา้งในสมัยของฟาโรหค์ฟู ูแหง่ราชวงศ์ ที ่4 มขีนาด

พืน้ที ่53 ตร.ม. สงู 146 เมตร สรา้งดว้ยหนิแกรนติ 2.3 ลา้นแทง่ น้ําหนักกวา่กวา่ 60 ตัน ภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง อาทิ

เชน่ หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา และหอ้งโถงพระราชนิ ีเป็นตน้ สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บรักษาศพ  เพือ่รอการกลับมา

คนืชพีตามความเชือ่ของชาวอยีปิตใ์นยคุนัน้ 

2) พรีะมดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรห์คาเฟรซึง่เป็นพ ระโอรสของฟาโรหค์ฟูู  เป็นพรีะมดิหนึง่ในสามพรีะมดิ

แหง่กซีา ซึง่ตัง้อยต่รงกลางถัดจากพรีะมดิคฟูู สรา้งในปี 2465 กอ่น ค.ศ. สงู 136 เมตร สรา้งบนเนนิดนิขนาดใหญ่  สว่น

ยอดของพรีะมดิแหง่นี้มชีัน้หนิปนูขัดมันทีช่าวอยีปิตโ์บราณกอ่สรา้งปิดเป็นผวิชัน้นอกที่ยังหลงเหลอือยู ่ มหีอ้งโถงกวา้ง  2 

หอ้ง แตภ่ายในถกูบกุรกุ ทําลายเสยีหายไปมาก นอกจากนี้ในบรเิวณใกลเ้คยีงกับพรีะมดิ เคเฟรน ยังมมีหาสฟิงซท์ี่ เป็นรปู

แกะสลักจากหนิกอ้นเดยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ของโลกและยังเป็นอนุสาวรี ยแ์บบแกะสลักลอยตัวทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ ในโลก

อกีดว้ย 

3) พรีะมดิมเิซรนิุส  (Mycerinus) หรอืพรีะมดิเมนคเูร  (Menkaure) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนคเูรโอรสของฟาโรห์

เคเฟรน  สรา้งในปี  2420 กอ่น ค.ศ. มขีนาดเล็กทีส่ดุ  สงู 66.45 เมตร ปัจจุบันสงูเพยีง  62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร มี

ขนาดเล็กทีส่ดุในบรรดาพรีะมดิทัง้ 3 แหง่ของกซีา ทางทศิใตข้องพรีะมิ ดเมนคูเร ยังมกีารสรา้งพรีะมดิราชนิีทัง้ 3 (The 

Three Queen's Pyramids) เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บพระศพของราชนิี 3 องคใ์นสมัยของฟาโรหเ์มนคเูร   

 



จากนัน้นําทา่นชม  “มหาสฟิงซ์ (The Great Sphinx of Giza)” ต ัง้อยู่ดา้นหนา้ขอ งพรีะมดิเคเฟรน  ซึง่เป็นส่วน

หนึง่ของหมูพ่รีะมดิแหง่กซีาและยงัถอืเป็นสฟิงซท์ีม่ขีนาดใหญท่ีสุ่ดในโลก แกะสลักจากเนนิหนิธรรมชาตเิพยีงกอ้น

เดยีว มสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละลําตัวเป็นสงิโต มหีนา้ทีเ่ปรยีบเสมอืนเป็นตัวแทนของกษัตรยิ ์และมพีลังพเิศษ

เพือ่ปกป้องพระศพและทรัพยส์มบัตทิีอ่ยูภ่ายในพรีะมดิ 

 

 
 

( Option Tour แนะนําโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์)  

1. อสิระใหท้า่นขีอู่ฐกลางทะเลทราย พ รอ้มชมความงดงามของพรีะมดิ ท ัง้ 3 แหง่ทีต่ ัง้ตระหงา่นเป็นฉากหลงั 

(1 ทา่นตอ่อูฐ 1 ตวั ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที) (คา่ใช้จ่ายในการ ขีอู่ฐ ทา่ นละ 20 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั 

(USD.)) โปรดทราบประกนัอุบตัเิหตทุีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทวัร ์ไมค่รอบคลุมกจิกรรมพเิศษ  ดงัน ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุ ย

พนิจิของทา่น** 

 
 

2. หรอือสิระใหท้า่นเขา้ชมดา้นในพรีะมดิ ซึง่เชือ่วา่เป็นทีฝ่ังพระศพขององคฟ์าโรห ์ผูส้ รา้งพรีะม ิดน ัน้ ภายใน

จะมเีป็นหอ้งโถง ทางเดนิทีส่ามารถเขา้ไปชมได ้(คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมพรีะมดิคฟูู ทา่นละ 30 เหรยีญดอลลา่ร ์

สหรฐั (USD.) // คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ ชมพรีะมดิเคเฟรน ท่ านละ 10 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) และ

คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมพรีะมดิมเิซรนิุส หรอื พรีะมดิเม นคูเร (Menkaure) ทา่นละ 10 เหรยีญดอ ลลา่รส์หรฐั 

(USD.)) ท ัง้นีใ้นแตล่ะวนั การเขา้ชมปิรามดิจะจํากดัผูเ้ขา้ชมไดไ้มเ่กนิวนัละ 300 คนเท่าน ัน้ กรณีสนใจเขา้ช ม

กรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้  

หมายเหต ุ: ในการเขา้ชมพรีะมดิเป็นทีแ่คบและอากาศเบาบาง และตอ้งทาํการปีนบนัไดเพือ่เขา้ไปชมดา้นใน** 

 



 
 

คํา่ บรกิารอาหารคํา่แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรอื พรอ้มนําทา่นสมัผสับรรยากาศสองฟากฝั่งของแม่ นํา้ไนลย์ามคํา่คนื พรอ้ม

ชมการแสดงระบําหนา้ทอ้ง (Belly Dance) และการแสดงพืน้เมอืง อนัแสนลอืชือ่   

พกัที ่ OASIS HOTEL, CAIRO หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ไคโร – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์– ตลาดขา่นเอลคาลลีี ่ – สนามบนิไคโร – สนามบนิคเูวต               

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

นําทา่นชม กรุงไคโร ใหท้า่นไดส้มัผัสวถิชีวีติความเป็นอยูข่องชาวอยิปิตท์ีอ่ยูใ่นเมอืงหลวงแหง่นี้ถงึ 15 ลา้นคน ซึ่งถอืว่า

เป็นเมอืงที่ ตดิอันดับในควา มแออัดของชมุช นมากทีส่ดุอันดับตน้ๆของโลก นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาติ

อยีปิต  ์(Museum of Cairo) นับเป็นพพิธิภัณฑท์ี่ เกา่แก่และมชีือ่เสยีงทีสุ่ ดทไีดร้วบรวมวัต ถโุบราณทีถ่กูขดุพบจา กที่

ตา่งๆ นํามาเก็บรักษาไวท้ีพ่พิธิภัณฑแ์หง่นี้ ชมโลงศพทองคําแ ทพ้รอ้มหนา้กาก ทองคําของฟาโรหต์ตุันคาเมนอันดังกอ้ง

โลกและสมบัตสิว่นตัวอกีมากมายของพระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม พัด ของเลน่ตา่ง ๆ รถศกึและเ กา้อีบ้รรลังกท์องคํา 

ซึง่ภาพบนพนักเกา้อีท้ีโ่รแมนตกิมากเป็นภาพของฟาโรหต์ตุันคาเมนประทับอยูบ่นเกา้อี ้และมพีระมเหสขีองพร ะองค์กําลัง

ทาน้ํามันหอมใหท้ัง้คูใ่สร่องเทา้แตะคนละขา้งอันแสดงถงึความรักความเผือ่แผ่อันลกึซึง้ นอกจากนี้ทา่นยังจะไดช้มสมบัติ

อันล้ําคา่อืน่ๆ อกีจํานวนมากเชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมื อประณีต สิง่ของทัง้ หมดลว้นมอีายเุกา่แกก่วา่ 3,000 ปี 

**การเขา้ชมพพิธิภณัฑแ์หง่นีย้งันีไ้มร่วมคา่บตัรเขา้ชมมมัมีข่องพระมหากษตัรยิท์ ัง้ 11 พระองค ์(คา่ใชจ้า่ยใน

การเขา้ชมทา่นละ 20 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐั (USD.) กรณีสนใจเขา้ชมกรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร*์*   



 
 

จากนัน้นําทา่นไปชอ้ปป้ิงสิน้คา้พืน้เมอืงที ่“ตลาดขา่นเอลคาลลีี ่(Khan Al Khalili)” ตลาดขายของพืน้เมอืงและสนิคา้

ทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรงุ ไคโร  ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของพืน้เมื องสวยๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นขวดน้ําหอมที่ ทําดว้ยมือ 

สนิคา้ตา่งๆ เครือ่งทองรปูพรรณ และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ 

 

 
 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารพืน้เมอืง) 



ไดเ้วลาพอสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิไคโร กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการทําเชค็อนิ และมี

เวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรอืรา้นอาหาร 

 

17.15 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิคเูวต เมอืงคเูวต ประเทศคเูวต โดยเทีย่วบนิที ่KU542 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

21.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิคเูวต เมอืงคเูวต ประเทศคเูวต **เพือ่เปลีย่นเครือ่ง ** 

23.25 น. นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยเทีย่วบนิที ่KU411 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 7 ช ัว่โมง 30 นาท ีบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 

วนัทีห่ก สนามบนิสุวรรณภูม ิ                   

 

10.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพและความประทับใจ 

 

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

 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นทาํการออกต ัว๋เนือ่งจาก

สายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ ราคาทวัร ์

หอ้งละ 2-3 

ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กมเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเด ีย่ว

เพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋ 

09 - 14 มนีาคม 2563 

09 MAR KU414 BKK-KWI 23.50-04.00+1 

10 MAR KU545 KWI-CAI 09.30-11.50 

13 MAR KU542 CAI-KWI 17.15-21.00 

13 MAR KU411 KWI-BKK 23.25-10.05+1 

28,999 28,999 4,500 16,999 

04 – 09 เมษายน 2563 

(วนัจกัร)ี 

04 APR KU414 BKK-KWI 23.15-02.40+1 

05 APR KU545 KWI-CAI 08.50-11.10 

08 APR KU542 CAI-KWI 17.15-21.00 

08 APR KU411 KWI-BKK 23.05-10.15+1 

31,999 31,999 5,500 18,999 

30 พฤษภาคม – 04 มถิุนายน 2563 
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระราชนิ)ี 

30 MAY KU414 BKK-KWI 23.15-02.40+1 

31 MAY KU545 KWI-CAI 08.50-11.10 

03 JUN KU542 CAI-KWI 17.15-21.00 

03 JUN KU411 KWI-BKK 23.05-10.15+1 

29,999 29,999 4,500 17,999 

 

** เด็กทารก (Infant) อายุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั ทา่นละ 10,000 บาท ** 

 

** อตัรานี ้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ 1,800 บาท** 
 

** อตัรานีย้งัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม และคา่บรกิารยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอยีปิต ์ทา่นละ ประมาณ 1,500 บาท ** 

 

** สําหรบัอตัราคา่บรกิารนี ้จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 25 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนที่

กําหนด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะ

ไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) ** 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลือ่น เปลีย่นวันเดนิทาง หรื อ อัพเกรด

ได ้

 คา่ภาษีน้ํามัน ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่ธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยสายการบนิ Kuwait Airways อนุญาตใหโ้หล ดกระเป๋าสมัภาระลง

ใตท้อ้งเครือ่งบนิได ้ทา่นละ 2 ชิน้ โดยมน้ํีาหนักรวมกันไมเ่กนิใบละ 46 กก. (แตล่ะชิน้ ควรหนักไมเ่กนิชิน้ละ 23 กก.) 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบ ุ(ยังไมร่วมทปิคนขับรถ) 

 คา่โรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบ ุ (พักหอ้งละ 2 ทา่น หรอื 3 ทา่น ตอ่หอ้ง ก รณีทีโ่รงแรมมหีอ้งพั ก 3 ทา่น Triple 

วา่ง) กรณีมงีานเทรดแฟร ์การแขง่ขันกฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีทํ่าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะบเุต็ม ทางบ รษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการ

ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคํานงึถงึประ โยชน์ของลกูคา้

เป็นสําคัญ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการระบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงไวใ้นโปรแกรมชดัเจน  

 คา่อาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึประโยชน์ของลกูคา้เป็น

สําคัญ 

 คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิาร และ อํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ป ระกันเพิม่เพือ่คุม้ครอง

สขุภาพกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่โทรศัพทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี 

มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ (กรณุาสอบถามอัตรา

คา่บรกิารจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทกุครัง้) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์พนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  รวมท ัง้ 3 ทา่น ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม 1,800 บาท (THB) 

รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่ 2 ปี ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ท ัง้นีท้า่นสามารถใหม้ากกวา่นีไ้ดต้าม

ความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น 

 คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยื่ นวซี่าทอ่งเทีย่ว แบบหมูค่ณะ  (On Arrival) ประเทศอยีปิต ์ ทา่นละ  ประมาณ  1,500 บาท 

(ท ัง้นีเ้อกสารท ัง้หมดจะตอ้งยืน่พรอ้มกนัท ัง้กรุ๊ป โดยใชเ้วลายืน่ปร ะมาณ 20-30 วนัทาํการ กรณีไมส่ะดวกยืน่แบบวซี่า On 

Arrival ลูกคา้จะตอ้งทาํการยืน่ตรงกบัสถานทตูเอง ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยอยูท่ ีป่ระมาณ 2,500 บาท ไมร่วมคา่บรกิารยืน่วซี่า) 

 

เงือ่นไขการจอง และ การชําระคา่บรกิาร 

1. นักทอ่งเ ทีย่วหรอืเอเยน่ต ์ กรุณาทาํการจอ งล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 60 วนั กอ่นการเดนิทา ง พรอ้มชําระเงนิมดัจํา ทา่นละ 

15,000 บาท (กรุณาชําระเงนิมดัจําพรอ้มคา่วซี่า 1,500 บาท )  ภายใน 3 วนั หลงัจากวนัจอง  ตัวอยา่งเชน่ ทา่นทําจอง

วันที ่1 กรณุาชําระเงนิมัดจํา สว่นนี้ภายในวันที่ 3 กอ่นเวลา 14.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจ ะยกเลกิอัตโนมัตทิัน ท ีหากยังไมไ่ดรั้บ

ยอดเงนิมัดจําตามเวลาทีกํ่าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจําเป็นตอ้งเชค็ทีว่า่งและทําจองเขา้มา

ใหมอ่กีครัง้ กรณีทีค่ณะเต็ม มคีวิรอ (Waiting List) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการใหส้ทิธิล์กูคา้รายถัดไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน 

และ เวลา ทีทํ่ารายการจองเขา้มาตามลําดับ เนื่องจากทกุพเีรยีดทางบรษัิทมทีีน่ั่งราคาพเิศษจํานวนจํากัด 

2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเย่ นต ์กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด ครบ 100 % กอ่นว ันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วนั  กรณี

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มชํ่าระเงนิ ห รอื ชําระเงนิไมค่รบภ ายในกําหนด ไมว่า่สว่น ใดสว่นหนึง่ รวมไปถงึ กรณีเชค็ของทา่นถกู

ปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม กอ่นวันเดนิทางอยา่ งนอ้ย 21 วัน ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทั วรนั์น้ๆ

ทันท ี

3. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอื จดหมายฯ ตอ้งทําในวันเวล าทําการของทางบรษัิท ดั งนี้ วันจันทร ์ถงึ ศกุร ์

เวลา 9.00 น.–18.00 น. และ วันเสาร ์เวลา 9.00 น.–14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศใน

ปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิทฯ 

 

 

 

 



เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง การเดนิทาง นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอยา่งใดอยา่งหนึง่ เพือ่ล งนามในเอ กสารแจง้ยนืยัน

ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษรเทา่นัน้ ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทีบ่รษัิทอย่ างใดอยา่งหนึง่ เพื่ อลงนามดําเนนิการขอรับ เงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอํานาจ

ประกอบ (กรณีดําเนนิกา รแทนผูเ้ดนิทาง ) พรอ้มหลักฐาน ไดแ้ก่  ใบเรยีกเก็บเงนิ หลักฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทัง้หมด 

พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สําเนาบัตรประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจ และห นา้สมดุบัญชธีนาคารที่ ตอ้งการใหนํ้าเงนิเข ้ าให ้

ครบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดังนี้ 

2.1 แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด ** กรณีวนัเดนิทางตรงกบัชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ไม่

วา่วนัใดวนัหนึง่ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วนั ** 

2.2 แจง้ยกเลกิ 31-35 วนั กอ่นการเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณีทีม่คีา่ใชจ้า่ยตามจรงิ

มากกวา่กําหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทีเ่กดิขึน้จรงิท ัง้หมด ** 

2.3 แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการ ไมค่นืคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

** ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหักคา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจ รงิจากคา่บรกิารทีชํ่าระแลว้เนื่องจากการจัดเตรยีม  การจัดการนําเทีย่วใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การสํารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพั่ก เป็นตน้ ** 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจําหรอืซือ้ขาดแบบมเี งือ่นไข หรอืเทีย่วบิ นเหมาลํา Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการบนิ 

หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจําหรอืคา่บรกิารทัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม   

4. สําหรับอัตราคา่บรกิารนี้ จําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณทีีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทีกํ่าหนด 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิ เลือ่น หรอื เปลีย่นแปลง อัตราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง 

ตามความตอ้งการ) โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับ

ประเทศทีไ่มม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน กอ่นการเดนิทางสําหรับประเทศทีม่วีซีา่ แตห่ากทางนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตท์กุทา่น

ยนิดทีีจ่ะชําระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทกําหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ทางบรษัิท

ยนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารและดําเนนิการตอ่ไป 

5. ในกรณีทีล่กูคา้ดําเนนิการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทั วรท์ีล่กูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 

ยกเวน้ในกรณีทีว่ซีา่ไมผ่่านการอนุมัตจิาก ทางสถานทู ต กรณีนี้ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ ายตามทีเ่กดิขึน้จริ งทัง้หมด โดยคํานงึถงึ

ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 

6. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งทําในวั นเวลาทําการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น.-14.00 น. นอกจากวันเวลาดังก ลา่วและวันหยดุนักขั ตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศ

ในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวันหยดุทําการของทางบรษัิท 

 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั ทีท่า่นควรทราบ 

1. เนื่องจากการวางแผนผังหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) , หอ้งพักคูแ่บบ 2 ทา่น 

(Twin/Double) และ หอ้งพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกัน หรอื อยูค่นละชัน้กัน 

และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พัก 3 ทา่น อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ่ กับ 1 เตยีงพับเสรมิ หรอื 

อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพัก เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ หอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิท

ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่บรกิารเพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้จากนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ต ์

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศ เนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูตํิ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอส งวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ (Traditional Building) หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ีขนาดกะทัดรัต และ

ไมม่อีา่งอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั การยืน่คาํรอ้งขอวซี่า ทีท่า่นควรทราบ  

1. ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์ นการยืน่ วซีา่แบบหมูค่ณะ ประเภท On Arrival เท่านัน้ กรณีทีท่่ านไมส่ามารถยืน่วซีา่ พรอ้มกับคณะได ้

หากจําเป็นจะตอ้งยืน่กอ่น หรอืหลังคณะ ทา่นจะตอ้งยืน่เป็นวซีา่เดีย่ว และยืน่ตรงกั บสถานทตูเทา่นัน้  และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไมว่า่

กรณีใดๆก็ตาม ทา่นจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิทัง้หมด เชน่ คา่บัตรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตั๋ว) จะตอ้งออกกอ่ น

แตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนื่องจากทา่นยืน่หลังคณะ  



2. มาตราฐานการพจิารณาวซีา่ประเภท On Arrival (ไมเ่ก็บเลม่พาสปอรต์) โดยปกตทิั่วไปคอื 20-30 วันทําการ (เป็นอยา่งนอ้ยไมร่วม

วันเสาร ์- อาทติย)์ ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับจํานวนผูส้มัครในชว่งนัน้ ๆ ซึง่หากอยูใ่นชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่ว ทีม่ผีูส้มัครเป็นจํานวนมาก อาจตอ้ง

ใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกต ิ

3. กรณีทา่นไมส่ามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะไ ดต้ามทีก่ําหนดการหลงัจากทีค่ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง จําเป็นตอ้งเสยีคา่

สว่นตา่ง กรณียืน่วซี่าเดีย่ว โดยยืน่ตรงกบัสถานทตู ทา่นละประมาณ 2,500-3,000 บาท ไมร่วมคา่บรกิารยื่ นวซี่า (ไมม่ี

ย ืน่วซี่าประเภทดว่น) 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วประเทศอยีปิต ์แบบหมูค่ณะ (On Arrival) 

สําหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 
1. สําเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รีปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟ ล(์ส)ีเป็นรูปภา พ หรอื ไฟล์  PDF. จากตน้ฉบบั  (หา้มถา่ย

จากโทรศัพทม์อืถอื) และพาสปอรต์ตอ้งมอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลับ  และมหีนา้วา่งไมตํ่่ากวา่ 

2 หนา้ (ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บหนา้พาสปอรต์ราชการ) 

** รายละเอยีดเอกสารการยืน่ขอวซี่าทีไ่ดก้ลา่วมานี ้เป็นเพยีงขอ้มูลเบือ้งตน้ทีท่างบรษิทัฯ ไดจ้ดัทาํขึน้จากประสบการณแ์ละ

ระเบยีบของสถานทตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบตัขิองลูกคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ ีด่ลุย

พนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้าํเนนิการ ** 

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ จากทีไ่ดแ้จง้ไว ้ข ึน้อยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ที ่และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบุคคล) การอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทาง

สถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่ ้

เดนิทางเทา่น ัน้ อตัราคา่ธรรมเนยีมวซี่าทางสถานทตูเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซี่า ทางสถานทตูไม่

คนือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซี่า และมสีทิธ ิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซี่า ** 

 

ขอ้มูลสําคญัเกีย่วกบั สายการบนิ ทีท่า่นควรทราบ 

1. เกีย่วกับทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกที่ น่ังบน

เครือ่งบนิทกุกรณี แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทีส่ดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทีม่าดว้ยกัน ไดน่ั้งดว้ยกัน หรอื ใกลก้ันใหม้ากทีส่ดุเทา่ที่

จะสามารถทําได ้

2. กรณีทีท่า่นเ ป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบมุาใหช้ดัเจนในขัน้ตอนการจอง กรณีทีแ่จง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิ ทาง

กะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เพือ่ชําระกับเมนูใหมท่ีต่อ้งการ เพราะเมนูเกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

เงือ่นไข และ ขอ้ควรทราบอืน่ๆ ท ัว่ไป ทีท่า่นควรทราบ 

1. ทัวรน์ี้สําหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ี้ขอสงวนสทิธิสํ์าหรับผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนั งสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสน้ํีาตาล / เลอืดหมู ) เทา่นัน้ กร ณีทีท่า่นถอืหนังสอื

เดนิทางราชการ   (หนา้ป กสน้ํีาเงนิเขม้ ) หนังสอืเดนิทา งทตู (หนา้ปกสแี ดงสด ) และตอ้งการเดนิ ทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์ันมี

วัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว โดยไมม่จีดหมายเชญิ หรอื เอกสารใดเชือ่มโยงเกีย่วกับการขออนุญาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษ

อืน่ๆ หากไมผ่่านการอนุมัตขิองเคาทเ์ตอร ์เชค็อนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ฝ่ังประเท ศไทยขาออก และ ต่ างประเทศขาเขา้ไมว่่ า

กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ในสว่นนี้ และ ทัวรน์ี้ เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย 

หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้ริการตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่บา งสว่นหรือทัง้หมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้- ออกเมอืง หรอื

ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

3. ทัวร์นี้เป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากทา่นไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้ รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไมว่า่ บางสว่นห รอืทัง้หมด หรอืถกู

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่

ทา่นไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ คํานําหนา้ชือ่  เลขทีห่ นังสอืเดนิทาง  

เลขทีว่ซีา่ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบิ น ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ หนา้วซีา่มา

ใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมัดจําหรอืสว่นทีเ่หลอืทัง้หมด 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดิ นทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกั บสถานการณ์ ภมู ิ อากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ ทางบรษัิทจะคํานงึถงึความปลอดภัย และ ประโยชน์ของลกูคา้เป็นสําคัญ 



6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ข ึน้ของ นักทอ่งเทีย่วทีไ่มไ่ดเ้กดิจากความผดิข อง

ทางบรษัิท เช่ น ภัยธรรมชาต ิการจลา จล การนัดหยดุงาน การปฏวัิต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสน อราคา ดังนัน้ ทางบริ ษัทขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่ างประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่ภาษีน้ํามัน คา่

ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ ทีทํ่าใหต้น้ทนุสงูขึน้ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อํีานาจในการใหคํ้าสญัญาใดๆ แทนบรษัิ ท  เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทกํากับเทา่นัน้ 

9. นักทอ่งเทีย่วตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทกุประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหว่ างรอการเ ดนิทาง อันไมใ่ชเ่หตทุีเ่กีย่ว ขอ้ง

กับทางบรษัิ ท อาทเิชน่ วซีา่ไมผ่่ าน เกดิอบุัตภิัยทีไ่มส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนือ การควบคมุและคาดหมาย ทางบรษัิทจะ

รับผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทีบ่รษัิทยังไมไ่ดชํ้าระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่่ คา้ตามหลั ก

ปฏบิัตเิทา่นัน้ 

10. กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะนําตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้ไม่

เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ยา่งสะ ดวก ณ 

จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ ถา้ส ิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกวา่ทีกํ่าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋ าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

11. สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใส่ กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 

12. คณะทัวรน์ี้ เป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทัง้หมดแบบผูกขาดกับตัวแทน บรษัิททีไ่ดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลา ยทาง ซึง่

บางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งทอ่งเทีย่วอันเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนัน้ๆ กรณีทีท่่านไมต่อ้งการใชบ้รกิาร

สว่นใดส่วนหนึง่ ไมว่า่ กรณีใดก็ตาม จะไมส่าม ารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพิม่ เตมิขึน้ตามมาเป็นบางกรณี ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมดกับผูเ้ดนิทาง กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์นี้ข ึน้ ไมว่า่กรณีใดก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 


