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Code: IP03-EGY-MagicCairo-63MS-Jun-Sep-29-31-A220423 

 
MAGIC CAIRO EGYPT 6 DAYS 3 NIGHTS (MS) 

ไคโร-อเล็กซานเดรยี 6 วนั 3 คนื บนิตรง อยีปิตแ์อร ์
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วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมูิ  

 
20:30 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 

แถว Q เคานเ์ตอร ์14-20 สายการบนิอยีปิต ์ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอํานวย
ความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่า่น 

23.55.  น.   เหนิฟ้าสู ่ประเทศอยิปิต ์โดยสายการบนิอยิปิตแ์อร ์เทีย่วบนิที ่MS 961  

 

วนัทีส่อง ไคโร –กซีา่ – มหาปิรามดิ – สฟิงซ ์– เมมฟิส – ซคัคารา่ – ปิรามดิข ัน้บนัได 

 
04.15 น. ถงึ สนามบนินานาชาตกิรงุไคโร ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระในการเดนิทางเรยีบรอ้ย

แลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงไคโร  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง)  เขา้โรงแรมเพือ่
รับประทานอาหาร 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
ไดเ้วลาอนัสมควร นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงกซีา่ ซึง่อยูไ่มไ่กลจากกรงุไคโรมากนัก  
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นําทา่นชม มหาปิรามดิ ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก   
- เป็นชือ่เรยีกของสถานทีฝั่งพระศพของเมอืงเลโทโพลสิโบราณ(ปัจจบุนัคอื ไคโร) ครอบคลมุ

พืน้ที ่2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสงูทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้เป็นทีต่ัง้ของมหาปิรามดิ 3 องค ์ซึง่องค์
ฟาโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณสรา้งขึน้เพือ่ฝังพระศพของพระองคเ์อง  

- นับเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 30 ปี สรา้งจาก
แทง่หนิขนาดใหญม่าก แตล่ะกอ้นหนักกวา่ 2 ตัน หนิแตล่ะกอ้นวางชดิตดิกนัแบบแนบสนทิมาก แมแ้ต่
กระดาษก็สอดไมผ่า่น ซึง่ประกอบดว้ย 
1) ปิรามดิคอีอพส ์(Cheops) หรอืปิรามดิคฟูู สรา้งในพืน้ที ่53 ตร.ม. สงู 146 เมตร สรา้งดว้ย
หนิแกรนติ 2.3 ลา้นแทง่ นา้หนักกวา่กวา่ 60 ตันภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ ่หอ้งโถง
พระราชา หอ้งโถงพระราชนิ ีเป็นปิรามดิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก กลา่วกนัวา่อาจนาวหิารเซน็ตปิ์เตอรท์ีก่รงุ
โรมรวมกบัวหิารเซน็ตป์อลทีล่อนดอน และดโูอโมวหิารแหง่เมอืงฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามดิแหง่นีไ้ด ้
อยา่งสบาย  
2) ปิรามดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 กอ่น ค.ศ. สงู 136 เมตร ตา่กวา่ปิรา
มดิ 10 เมตร สรา้งบนเนนิดนิขนาดใหญ ่จงึทาใหด้สูงา่กวา่ปิรามดิ 2 องค ์กนิเนือ้ทีป่ระมาณ 1.6 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตร มหีอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แตภ่ายในถกูบกุรกุ ทาลายเสยีหายมาก  
3) ปิรามดิมเิซรนิสุ (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 กอ่น ค.ศ. มขีนาดเล็กทีส่ดุ สงู 
66.45 เมตร ปัจจบุนัสงูเพยีง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     
ชม “สฟิงซ”์ ทีแ่กะสลักจากเนนิหนิธรรมชาต ิมสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละลําตัวเป็นสงิโต 
ทา่นอาจจะขีอ่ฐูกลางทะเลทรายชมทวิทัศนร์อบๆโดยมหีมูปี่รามดิเป็นฉากหลัง อสิระเดนิเทีย่วตาม
อธัยาศัย (หรอืเขา้ไปชมภายในตวัปีระมดิซึง่เชือ่วา่เป็นทีฝ่งัพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระ
มดิน ัน้ ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ ่มทีางเดนิซึง่เราสามารถเดนิลงไปดไูด ้คา่เขา้ชมไมไ่ด้
รวมอยูใ่นคา่บรกิารทวัร ์และตอ้งไปเขา้ควิซือ้บตัรเอง เนือ่งจากในแตล่ะวนัจะมผีูเ้ขา้ชมไดไ้ม่
เกนิวนัละ 300 คนเทา่น ัน้) 
ชม ตวัสฟิงซ์ ทีแ่กะสลักจากเนนิหนิธรรมชาต ิมสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละลําตัวเป็นสงิโต  
(หากสนใจขีอ่ฐู กรณุาตดิตอ่ทีห่วัหนา้ทวัร ์ราคาประมาณ $10-15 เหรยีญตอ่ทา่นตอ่หนึง่ตวั)  

 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย นําคณะเดนิทางสู ่ เมอืงเมมฟิส  ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่แรกในยคุอยีปิตโ์บราณกวา่ 5,000 ปี เป็น
เมอืงทีไ่ดรั้บการบนัทกึในประวัตศิาสตรว์า่มคีวามสําคัญในการรวมอยีปิตบ์น และอยีปิตล์า่งใหเ้ป็นหนึง่เดยีว
โดยกษัตรยิเ์มนาปฐมกษัตรยิแ์หง่ราชวงศท์ี ่1  
ทีน่ีท่า่นจะไดช้ม รปูแกะสลกัขนาดยกัษ์  ดว้ยหนิอลาบาสเตอรข์องฟาโรหร์ามเสสที ่ 2 ฝีมอืการแกะสลัก
เป็นเยีย่ม ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นตน้อนิทผาลัมขึน้สวยงามเป็นทวิแถว  
เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงโบราณทีใ่กลก้นัอกีเมอืงคอื  ซคัคารา่  เพือ่ชม ปีรามดิข ัน้บนัได  เป็นสิง่กอ่สรา้ง
ขนาดใหญ ่ใชเ้ป็น สถานทีฝั่งพระศพของ กษัตรยิ ์ ซอเซอร ์และเป็นตน้แบบของ ปีรามดิในยคุตอ่มา  

 
 
 
 
คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
        นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HORIZON PYRAMID HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
 

วนัทีส่าม อเล็กซานเดรยี – ป้อมปราการซทิาเดล – หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี – เสาปอมเปย ์– 
ลอ่งเรอืแมนํ่า้ไนล ์+ Dinner + ระบําหนา้ทอ้ง       

 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเล็กซานเดรยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  
นําทา่นถา่ยรปูคูก่บั  ป้อม ปราการซทิาเดล ( CITADEL) ซึง่ในอดตีนัน้เป็นทีต่ัง้ของ ประภาคารฟาโรส 
ถอืวา่เป็นหนึง่ในสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ ปัจจบุนัเหลอืเพยีงสว่นทีเ่ป็นฐานและไดม้รัีบการทะนุบํารงุ
ตอ่เตมิจากสลุตา่นเกยต์เบย ์โดยรวบรามซากเดมิบางสว่นเขา้มา พักผอ่นหยอ่นใจกบัการชมทะเลเมดเิตอร์
เรเนยีนทีส่วยงาม  
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เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย นําทา่นเทีย่วชม เมอืงอเล็กซานเดรยี  

- เมอืงสําคัญในสมยัโรมนัปกครองอยีปิต ์เดมิทเีป็นหมูบ่า้นประมงเล็กๆ ทีช่ ือ่วา่ ราคอนดาห ์เมือ่ 1,200 
ปีกอ่นครสิตกาล จนเมือ่ 332 ปี กอ่นครสิตกาลหรอืประมาณ 2,300 กวา่ปีกอ่นพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หารา
ชมาพบ จงึใหม้กีารปรับปรงุขยายเมอืงเพือ่เป็นเมอืงหลวงและตัง้ชือ่ใหค้ลอ้งจองกบัชือ่ของพระองค ์เมอืงอ
เล็กซานเดรยีนีย้งัเป็นสถานทีสํ่าคัญในตํานานรักอนัยิง่ใหญข่อง ราชนิเีลอโฉมชือ่กอ้งโลก พระนางคลโีอพัต
รา และนายทหารโรมนั มารค์ แอนโทน ี 

- ปัจจบุนัเมอืงนีใ้หญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศ เป็นเมอืงพักผอ่นตากอากาศทีต่ดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์ร
เนยีนทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของโลก  
ชม หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี  1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยแ์หง่โลกยคุกลาง สสุานของขาวโรมนัใน
อดตีมกีวา่ 50,000 ศพ สสุานใตด้นิแหง่นีม้สีามชัน้ ชัน้ที ่1 มไีวสํ้าหรับลําเลยีงโลงและศพ ชัน้ที ่2 เป็นทีฝั่ง
ศพ และชัน้ที ่3 ใชเ้ป็นทีร่วมญาตเิพือ่ระลกึถงึผูต้าย โดยมกีารเลีย้งสงัสรรคก์นัทัง้วัน ซึง่เลา่กนัวา่ตอนทีนั่ก
โบราณคดคีน้พบทีน่ีเ่ป็นครัง้แรก บนโต๊ะยงัมขีวดไวนแ์ละจานวางอยู ่ 
ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิง่สําคัญโบราณในสมยัโรมนัปกครองอยีปิต ์เป็นเสาแกรนติสงู 27 เมตร ปอมเปย ์
เป็นชือ่เพือ่นสนทิของ จเูลยีส  ซซีา่ ผูนํ้าทีย่ ิง่ใหญแ่หง่โรมนั ซึง่ภายหลังทัง้สองไดก้ลายเป็นศัตรกูนัและ
ปอมเปยไ์ดห้ลบหนมีายงัเมอืงอเล็กซานเดรยีในอยีปิต ์และไดถ้กูชาวอยิปิตฆ์า่เสยีชวีติ ปัจจบุนันีเ้หลอืเพยีง
แคเ่สาโบราณแบบกรกี ตัง้อยูอ่ยา่งโดด่เดน่ และสฟิงซอ์กีสองตัว ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับสูเ่มอืงหลวง
กรงุไคโร 

 
 
 
 
 
 
คํา่  บรกิารอาหารคํา่บฟุเฟตบ์นเรอืลอ่งไปตามแมนํ่า้ไนล์  ชมบรรยากาศอนังดงามยามคํา่คนืสอง

ฟากฝั่ง แมนํ่า้ พรอ้มชม และรว่มสนกุกบัการแสดง ระบําหนา้ทอ้ง (Belly Dance) อนัเลือ่งชือ่และ
การ แสดงพืน้เมอืงตา่งๆประกอบดนตร ี
 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HOROZON PYRAMID HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
 

วนัทีส่ ี ่       ไคโร – สเุหรา่โมฮมัเม็ด – ศนูยก์ลางการทํากระดาษปาปิรสุ – โรงงานผลติหวันํา้หอม 

 
เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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นําทา่นชม สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ีซ ึง่เริม่สรา้งในปี ค .ศ. 1830 และเสร็จในปี ค .ศ. 1857 ออกแบบ
โดยสถาปนกิชาวกรกี ในแบบตามอยา่งออตโตมนั หรอื ตรุกใีนปัจจบุนั ภายในมนีาฬกิาบนลานในสเุหรา่ซึง่
เป็นของขวัญในการแลกเปลีย่นกบัอนุสาวรยีป์ลายแหลมโอบลิสิกข์องรามเซสทีส่อง เพือ่สรา้งสมัพันธไมตรี
อนัดรีะหวา่งอยีปิตฝ์ร่ังเศส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

นําทา่นผา่นชม กรงุไคโร สภาพชวีติความเป็นอยูข่องชาวอยิปิตท์ีแ่ออดัอยูใ่นเมอืงหลวงถงึ 15 ลา้นคน ซึง่
ถอื   วา่เมอืงทีต่ดิอนัดับในความแออดัของชมุชนอนัดับตน้ๆ ของโลก  
แวะชมศนูยก์ลางการทํา กระดาษปาปีรสุ ซึง่เป็นกระดาษชนดิแรกของโลกทําจาก ตน้กก (Papyrus) 
ใชบ้นัทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์สําคัญตา่งๆ ในสมยัอยีปิตโ์บราณ  
พรอ้มกบัแวะชม โรงงานผลติหวันํา้หอม ซึง่กลา่วกนัวา่การทําน้ําหอมนีม้สีบืทอดมาตัง้แตส่มยั พระนางคลี
โอพัตรา และทีน่ีย้งัเป็นศนูยก์ลางแหลง่ผลติหัวน้ําหอมขนาดใหญใ่หก้บัยีห่อ้แบรนดเ์นมดัง ๆหลายยีห่อ้อกี
ดว้ย 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร 
                 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PYRAMID PARK  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
  

วนัทีห่า้      ไคโร – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์– ชอ้ปป้ิงตลาดขา่น - สนามบนิ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
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นําคณะเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์อนัเลือ่งชือ่ เป็นสถานทีท่ีร่วมศลิปะวัตถโุบราณมากมาย
ทีส่ดุ(คา่บตัรเขา้ชมมมัมีข่องพระมหากษตัรยิท์ ัง้ 11 พระองค์  ไมไ่ดร้วมอยูใ่นรายการ หากทา่น
สนใจเขา้ชมกรณุาตดิตอ่ทีห่วัหนา้ทวัร ์คา่เขา้ชมประมาณ 100 อยิปิตป์อนด ์หรอื ประมาณ 20 
USD)  
ชม โลงศพทองคาํแทพ้รอ้มหนา้กากทองคาํ ของฟาโรหต์ตุันคาเมนอนัดังกอ้งโลก และสมบตัสิว่นตัวอกี
มากมายของพระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม พัด ของเลน่ตา่ง ๆ รถศกึและเกา้อีบ้รรลังกท์องคํา  
ซึง่ภาพบนพนักเกา้อีท้ีโ่รแมนตกิมากเป็นภาพของฟาโรหต์ตุันคาเมนประทับอยูบ่นเกา้อีแ้ละมพีระมเหสขีอง
พระองคกํ์าลังทาน้ํามนัหอมให ้ทัง้คูใ่สร่องเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดงถงึความรักความเผือ่แผอ่นัลกึซึง้ 
นอกจากนีท้า่นยงัจะไดช้มสมบตัอินัล้ําคา่อืน่ๆ อกีจํานวนมากเชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต 
สิง่ของทัง้หมดลว้นมอีายเุกา่แกก่วา่ 3,000 ปี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย นําทา่นไปชอ้ปป้ิงสิน้คา้พืน้เมอืงอนังดงามที ่ ตลาดขา่นเอลคาลลี ีตลาดสําคัญทางการคา้ขายของพืน้เและ

สนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุไคโร ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของพืน้เมอืงสวยๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นขวด
น้ําหอมทีทํ่าดว้ยมอื สนิคา้ตา่งๆ เครือ่งทองรปูพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่
ระลกึพืน้เมอืงตา่งๆ 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร / ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.00 น.     เหนิฟ้ากลบัสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่MS 960 
 

วนัทีห่ก      กรงุเทพฯ 

 
13.10 น    คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพและความประทับใจ  
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หมายเหต ุ   
 กําหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะยดึถอืความ
ปลอดภยัเป็นหลกั 
 ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางตํา่กวา่ 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีาร
เปลีย่นแปลงขนาดของพาหนะทีใ่ชใ้นการนําเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางตํา่กวา่ 15 ทา่น หรอืตํา่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดั
รายการ ขอพจิารณายกเลกิการเดนิทาง หรอื เรยีกเก็บคา่ทวัรเ์พิม่เต็ม ทา่นละ 3,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วันเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 
ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง 

(พักกบัผูใ้หญ ่2 
ทา่น) 

พักเดยีวเพิม่ 

02-07 ม.ิย. 65 29,988 29,988 29,988 4,500 

เก็บทปิสําหรับไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถ+หัวหนา้ทัวร ์70 USD/ทา่น/ทรปิ 

09-14 ม.ิย. 65 
16-21 ม.ิย. 65 
23-28 ม.ิย. 65 
14-19 ก.ค. 65 
28 ก.ค.-02 ส.ค. 65 
11-16 ส.ค. 65 
25-30 ส.ค. 65 
08-13 ก.ย. 65 
22-27 ก.ย. 65 

31,888 31,888 31,888 4,500 

เก็บทปิสําหรับไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถ+หัวหนา้ทัวร ์60 USD/ทา่น/ทรปิ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.คา่ตัว๋เครือ่งบนิโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ ชัน้ประหยัด โดยสายการบนิอยิปิต์ และ  
น้ําหนักกระเป๋าในการโหลดสมัภาระและเครือ่งใชส้ว่นตวั ทา่นละ 1 ชิน้ น้ําหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม 
2.คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
3.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่นตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั รวมทัง้ส ิน้  3 คนื 
4.คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง  
5.คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ + คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ  
6.คา่วซีา่ประเทศอยีปิต ์(วซีา่กรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยืน่วซีา่กอ่นการเดนิทาง 20 วนั (สาํหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย) 
7.คา่บรกิารนําทวัรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรค์นไทยมอือาชพีผูช้าํนาญเสน้ทาง  
8.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  
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วงเงนิคุม้ครองอาหาเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเทา่นัน้”) 
(หมายเหตุ: คา่ประกนัอบุติเิหตสุาํหรับเด็กทีม่อีายตํุา่กวา่ 6 เดอืน และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 75 ปี  
ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ) 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ภาษีมลูคา่ 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
3. คา่ขีอ่ฐู, คา่เขา้มดุลงไปในปิรามดิ, คา่เขา้ชมหอ้งมัมมีฟ่าโรห ์11 พระองค ์ทีพ่พิธิภัณฑฯ์ และรายการอืน่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรดี, คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ สัง่พเิศษนอกเหนอืรายการ, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ 

ฯลฯ 
เง ือ่นไขในการจองทวัร  ์
งวดที ่1 : สํารองทีน่ ัง่จา่ย 16, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั  หรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด) พรอ้มสง่สําเนาหนงัสอื
เดนิทาง 
งวดที ่2 :ชําระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั หรอืตามเจา้หนา้ทีกํ่าหนด 
หากไมชํ่าระคา่ใชจ้า่ยภายในกําหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ  
 

กรณียกเลกิ 
 
ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมัดจํา บรษัิทฯจะคดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วนันัน้ ทีไ่มส่ามารถ คนืเงนิ
ได ้(ตวัอยา่งเชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มัดจําหอ้งพัก เป็นตน้)  
ยกเลกิหลงัจากจา่ยเงนิเต็มจํานวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะทําเรือ่งยืน่เอกสารไปยังสายการ
บนิ โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนนิการ ซึง่ไมส่ามารถแจง้ไดว้า่
สามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจของสายการบนิ โรงแรมและในทกุๆ
บรกิารอืน่ๆเป็นสาํคญั  
 
***หมายเหต*ุ** 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น  ซึง่ในกรณีนีท้าง  
บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ 
เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  
บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการควบคมุของทาง
บรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตุ
ตา่ง ๆ 
ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น้ํามัน หรอื คา่เงนิ
แลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงักลา่ว  
เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
หากลกูคา้ทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิลกูคา้ตอ้งชําระคา่มดัจําที ่10,000 บาท และคา่วซีา่ตามทีส่ถานฑตูฯ 
เรยีกเก็บ 

 
หมายเหตเุกีย่วกบัการขอนุมตัวิซีา่ประเทศอยีปิตแ์ละขอ้ตา่ง ๆ  

ในการยืน่ขอวซีา่ เพือ่เป็นการอํานวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบ ุพรอ้มสง่มอบ
เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง  
(ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ ทางสถานฑตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งเสยี
คา่ธรรมเนยีมใหมเ่อง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้) 
ในการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุยพนิจิของทางสถานฑตูฯ ซึง่ในบางกรณี อาจจะมกีารเรยีกเอกสารเพิม่เตมิจากทีไ่ด ้
ระบไุว ้หรอือาจจะมกีารเรยีกสมัภาษณ์ในบางครัง้ ซึง่อาจจะทําใหเ้กดิความไมส่ะดวกแกท่า่นได ้  
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 อนึง่ระเบยีบของสถานฑตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย หาก
ทา่นมขีอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ลอดเวลา ทางบรษัิทฯ จงึตอ้งกราบขออภัยมา ณ ทีน่ี้  
บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการ ควบคมุ

ของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหายความลา่ชา้ 
หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 
ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น้ํามันหรอืคา่เงนิ
แลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงักลา่ว  
เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณ ี

 
**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นไดทํ้าการจอง
ไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการชําระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี** 
 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณลีกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
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14.  โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 
 

 


