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HAPPY TIMES EGYPT 6 DAY 4 NIGHTS 

แฮปป้ี....ไทม ์อียิปต ์6 วนั 4 คืน 

BY GULF AIR(EGT-HPT-6D4N-GF ) 
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วันท่ีหน่ึง สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินไคโรประเทศอียิปต ์- อเล็กซานเดรีย                   ( BLD )                                        

 

01.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ประตูท่ี 9 เคาน์เตอร ์T  

โดยสายการบินกลัฟ์แอร ์โดยมีเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกเรื่องเอกสาร

และสมัภาระ 

04.00 น.  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินกัลฟ์แอร ์เท่ียวบินท่ี GF 151  สู่สนามบินนานาชาติ

บาหเ์รน (บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่โมง 15 นาที ) 

07.15 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติบาหเ์รน เพื่อรอเปลี่ยนเท่ียวบิน ใหท่้านพกัผ่อนและเดินชอ้ปป้ิงใน

สนามบินท่ีมีรา้นคา้ปลอดภาษีมากมาย (เวลาทอ้งถ่ินในบาหเ์รนชา้กว่าประเทศไทย 4 ชม.) 

09.40 น.     เหินฟ้าสู่ สนามบินไคโร ประเทศอียิปต ์โดยสารการบินโอมาน แอร ์เท่ียวบิน ท่ี GF071 (ใชเ้วลา 

                    เดินทาง 4.35 ชม. ) 

13.00 น.     เดินทางถึงสนามบินไคโร ประเทศอียิปต ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) ผ่านพิธีการตรวจ

คนเขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระ *** ท่านสามารถแลกเงินทอ้งถ่ินและซื้ อซิมการด์ไดท่ี้สนามบิน*** 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

ค า่   บริการอาหารค า่  ณ หอ้งอาหาร 

                  น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Grand Plaza Alexandria Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วันท่ีสอง  อเล็กซานเดรีย –ป้อมปราการซิทาเดล – หลุมฝังศพใตด้ิน – เสาปอมเปย ์– ไคโร             ( BLD )                                        

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเท่ียวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองส าคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้าน

ประมงเล็กๆ ท่ีชื่อว่า ราคอนดาห ์เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 

2,300 กว่าปีก่อนพระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงใหม้ีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวง

และตั้งชื่อใหค้ลอ้งจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียน้ียงัเป็นสถานท่ีส าคัญในต านานรักอันยิ่งใหญ่

ของ ราชินีเลอโฉมชื่อกอ้งโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี และปัจจุบันเมืองน้ี

ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศท่ีติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีมีชื่อเสียงแห่ง

หน่ึงของโลน าท่านถ่ายรูปคู่กับ ป้อม ปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตน้ันเป็นท่ีตั้งของ ประภาคาร

ฟาโรส ถือว่าเป็นหน่ึงในส่ิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐานและไดม้ีรับการ

ทะนุบ ารุงต่อเติมจากสุลต่านเกยต์เบย ์โดยรวบรวมซากเดิมบางส่วนเขา้มา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเล

เมดิเตอรเ์รเนียนท่ีสวยงาม  
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เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย ชม หลุมฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมนัในอดีตมี

กว่า 50,000 ศพ สุสานใตดิ้นแห่งน้ีมีสามชั้น ชั้นท่ี 1 มีไวส้ าหรบัล าเลียงโลงและศพ ชั้นท่ี 2 เป็นท่ีฝังศพ และ

ชั้นท่ี 3 ใชเ้ป็นท่ีรวมญาติเพื่อระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเลี้ ยงสงัสรรค์กนัทั้งวนั ซึ่งเล่ากนัว่าตอนท่ีนักโบราณคดี

คน้พบท่ีน่ีเป็นครั้งแรก บนโต๊ะยงัมีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย ์เป็นส่ิงส าคัญโบราณในสมัยโรมัน

ปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผูน้ าท่ียิ่งใหญ่แห่ง

โรมนั ซึ่งภายหลงัทั้งสองไดก้ลายเป็นศตัรูกนัและปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต ์และได้

ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันน้ีเหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว 

ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัสู่เมืองหลวงกรุงไคโร  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

               น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

 

วันท่ีสาม  ไคโร –กีซ่า – มหาปิรามิด – สฟิงซ ์– เมมฟิส – ซัคคาร่า – ปิรามิดขั้นบนัได ( B/L/D ) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

น าคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก น าท่านชม มหาปิรามิด ท่ีไดร้บัการยกย่อง

ว่าเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก  เป็นชื่อเรียกของสถานท่ีฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ
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(ปัจจุบนัคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้ นท่ี 2,000 ตร.ม. บนท่ีราบสูงทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นท่ีตั้งของ

มหาปิรามิด 3 องค ์ซึ่งองคฟ์าโรหแ์ห่งอียิปตโ์บราณสรา้งขึ้ นเพื่อฝังพระศพของพระองคเ์อง  

 

นับเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งส้ิน 30 ปี สรา้งจากแท่งหินขนาด

ใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกว่า 2 ตนั หินแต่ละกอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่

ผ่าน ซึ่งประกอบดว้ย 

 

1) ปิรามิดคีออพส ์(Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สรา้งในพื้ นท่ี 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สรา้งดว้ย

หินแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง น้าหนักกว่า 60 ตนัภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถง

พระราชา หอ้งโถงพระราชินี เป็นปิรามิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก กล่าวกนัว่าอาสนะวิหารเซ็นตปิ์เตอรท่ี์กรุง

โรมรวมกบัวิหารเซ็นตป์อลท่ีลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามิดแห่งน้ีได้

อย่างสบาย  

2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิรามิด 

คูฟู10 เมตร สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงท าใหดู้สง่ากว่าปิรามิด 2 องค ์กินเน้ือท่ีประมาณ 1.6 ลา้น

ลูกบาศกเ์มตร มีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ท าลายเสียหายมาก  

3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กท่ีสุด สูง 

66.45 เมตร ปัจจุบนัสูงเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     

ชม “สฟิงซ”์ ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสิงโต ท่าน

อาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทศัน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลงั อิสระเดินเท่ียวตามอธัยาศยั 

(หรือเขา้ไปชมภายในตวัปีระมิดซึ่งเชื่อว่าเป็นท่ีฝังพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมิดนั้น ภายใน

สรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่ มีทางเดินซ่ึงเราสามารถเดินลงไปดูได ้ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยู่ในค่าบริการทวัร ์

และตอ้งไปเขา้คิวซ้ือบตัรเอง เน่ืองจากในแต่ละวันจะมีผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกินวันละ 300 คนเท่านั้น) 

ชม ตัวสฟิงซ์ ท่ีแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และล าตัวเป็นสิงโต 

(หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดต่อท่ีหวัหนา้ทวัร ์ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหน่ึงตวั)  

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปตโ์บราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองท่ี

ไดร้ับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความส าคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างใหเ้ป็นหน่ึงเดียวโดย

กษัตริยเ์มนาปฐมกษัตริยแ์ห่งราชวงศท่ี์ 1 ท่ีน่ีท่านจะไดช้ม รูปแกะสลักขนาดยกัษ ์ดว้ยหินอลาบาสเตอรข์อง

ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นตน้อินทผาลมัขึ้ นสวยงามเป็นทิวแถว 
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เดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณท่ีใกลก้ันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได เป็นส่ิงก่อสรา้งขนาด

ใหญ่ ใชเ้ป็น สถานท่ีฝังพระศพของ กษัตริย ์ ซอเซอร ์และเป็นตน้แบบของ ปีรามิดในยุคต่อมา  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

 

 

วันท่ีสี่  พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์- สุเหร่าโมฮมัหมัดอาลี – ศูนยก์ลางการท ากระดาษปาปิรุส – โรงงานผลิต

หวัน ้าหอม – ตลาดข่านเอลคาลลิิ                                                    (B/L/D) 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์อนัเลื่องชื่อ เป็นสถานท่ีท่ีรวมศิลปะวตัถุโบราณมากมายท่ีสุด

(ค่าบตัรเขา้ชมมัมม่ีของพระมหากษัตริยท์ั้ง 11 พระองค ์ไม่ไดร้วมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเขา้ชม

กรุณาติดต่อท่ีหัวหนา้ทัวร ์ค่าเขา้ชมประมาณ 100 อิยิปตป์อนด ์หรือ ประมาณ 20 USD) ชม โลงศพ

ทองค าแทพ้รอ้มหน้ากากทองค า ของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังกอ้งโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของ

พระองค ์อาทิเช่น เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อี้ บลัลงักท์องค า  

ซึ่งภาพบนพนักเกา้อี้ ท่ีโรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเกา้อี้ และมีพระมเหสีของ

พระองค์ก าลังทาน ้ ามันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผ่ือแผ่อันลึกซึ้ ง 

นอกจากน้ีท่านยงัจะไดช้มสมบัติอันล ้าค่าอื่นๆ อีกจ านวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต 

ส่ิงของทั้งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี   
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น าท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวกรีก ในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือ ตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็น

ของขวญัในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรียป์ลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสท่ีสอง เพื่อสรา้งสัมพันธไมตรีอันดี

ระหว่างอียิปตฝ์รัง่เศส 

 

 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน 

น าท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิยิปตท่ี์แออดัอยู่ในเมืองหลวงถึง 15 ลา้นคน ซึ่งถือ   

ว่าเมืองท่ีติดอนัดบัในความแออดัของชุมชนอนัดบัตน้ๆ ของโลก แวะชมศูนยก์ลางการท า กระดาษปาปีรุส 

ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท าจาก ตน้กก (Papyrus) ใชบ้นัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์

ส าคญัต่างๆ ในสมยัอียิปตโ์บราณ พรอ้มกบัแวะชม โรงงานผลิตหวัน ้าหอม ซึ่งกลา่วกนัว่าการท าน ้าหอมน้ีมี

สืบทอดมาตั้งแต่สมยั พระนางคลีโอพตัรา และท่ีน้ียงัเป็นศูนยก์ลางแหล่งผลิตหวัน ้าหอมขนาดใหญ่ใหก้บัยี่หอ้

แบรนดเ์นมดงั ๆหลายยี่หอ้อีกดว้ย   น าลูกคา้ช็อปป้ิงท่ี ตลาดข่าน เอล-คาลลิี ถือเป็นตลาดเก่าแก่ในอียิปต ์

มีมาตั้งแต่ปี 1382 มีรา้นคา้กว่า 900 รา้น ตลอดเสน้ทางภายในตลาด อาคารทรงเก่าแก่แบบอาหรบัโบราณ

ถูกดดัแปลงเป็นรา้นคา้ ยิ่งเดินลึกเขา้ไปจะพบมีรา้นคา้ท่ีคงเอกลกัษณ์แบบโบราณของกรุงไคโรใหพ้บเห็น

รวมทั้งสินคา้ท่ีไม่คุน้ตา ส าหรบัสินคา้ท่ีจ าหน่ายตลาดแห่งน้ีมีใหเ้ลือกอย่างหลากหลาย ทั้งเครื่องเทศ เส้ือผา้ 

ผา้คลุมไหล่ หมอ้ทองเหลือง ตะเกียง โคมไฟ เครื่องทอง พีระมิดจ าลอง และอื่นๆ อีกมากมาย  
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ค า่   บริการอาหารค า่บุฟเฟตบ์นเรือล่องไปตามแม่น ้าไนล ์ 

ชมบรรยากาศอันงดงามยามค า่คืนสองฟากฝัง่ แม่น ้า พรอ้มชม และร่วมสนุกกับการแสดง ระบ าหน้า

ทอ้ง (Belly Dance) อนัเลื่องชื่อและการ แสดงพ้ืนเมืองต่างๆประกอบดนตรี 

 

วันท่ีหา้      ไคโร – สนามบินบาหเ์รน    (B) 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น.  เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรมท่ีพกั น าท่านเดินทางสูสนามบินไคโร 

14.00 น.    เหินฟ้าสู่สนามบินบาหเ์รน โดยเท่ียวบินท่ี  GF070  

17.00 น.    เดินทางถึงสนามบินบาหเ์รน แวะเปลี่ยนเท่ียวบิน 

22.20 น.    เดินทางต่อดว้ยเท่ียวบิน GF152 สู่เมืองไทย  

 

วันท่ีหก กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

09.30 น.    ถึงสนามบินสุวรณภูมิ ดว้ยความประทบัใจมิรูล้ืม ..   

                            .................................................................................................... 

 

หมายเหตุ   

 ระเบียบการการย่ืนวีซ่าอียิปตโ์ดยใหบ้ริษทัทวัรเ์ป็นด าเนินการให ้ใชเ้พียงส าเนาหนังสือเดินทางท่ีมีอายุการใช้

งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวันสิ้ นสุดการเดินทางและตอ้งน าส่งใหท้างทวัรม์ากว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง 

หรือตามท่ีบริษัททวัร ์ก าหนดวัน 

      ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภยั  

     เป็นหลกั 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลง

ขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการน าเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ 

ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ หากคณะพรอ้มใจเดินทางโดยยอมช าระค่าทวัรท่ี์เพ่ิมขึ้ นตามเหตุสมควร 

 

อตัราค่าบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริม

เตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 

ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

9-14 ส.ค.66 49,988.- 49,988.- 48,988.- 7,500.- 
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20-25 ก.ย.66 

11-16 , 18-23  

ต.ค.66 
57,988.- 57,988.- 56,988.- 8,000.- 

เก็บทิปส าหรบัไกดท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถ 80 USD/ท่าน/ทริป 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 4 คืน 

2.ค่าตัว๋เครื่องบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ รวมน ้าหนักกระเป๋า 23 กิโลกรมั 1 ใบ/ต่อ 1 ท่าน  

3.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

4.ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

5.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ + ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

6.ค่าวีซ่าประเทศอียิปต ์(วีซ่ากรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 30 วนั (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

7.ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  

8.ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1.ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

2.ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

3.ค่าขี่อูฐ, ค่าเขา้ไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมี่ฟาโรห ์ท่ีพิพิธภณัฑฯ์ และรายการอื่นท่ี  ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4.ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าอาหาร-เครื่องด่ืม สัง่พิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบารแ์ละทีวีช่อง

พิเศษ ฯลฯ 

5.ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและพนักงานขบัรถ ท่านละ 80 USD/ท่าน/ทริป         

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดท่ี 1 : ส ารองท่ีนัง่จ่าย 25, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วัน) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดท่ี 2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 21 วัน  

หากไม่ช าระค่าใชจ่้ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

 

กรณียกเลิก 
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ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึ่งไม่

สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กับการพิจารณาและตดัสินใจของสาย

การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั  

 

***หมายเหตุ*** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 21 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ่งใน

กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ท่านใด ย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมัติ ลูกคา้ตอ้งช าระค่ามัดจ าท่ี 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามท่ีสถาน

ฑูตฯ เรียกเก็บ 

 

หมายเหตุเก่ียวกับการขอนุมัติวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

 

ในการยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารส าเนา

พาสปอรต์แสกนสีเป็น FILE PDF น าส่งก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั หรือตามก าหนดการท่ีทางทวัรเ์รียกเก็บ  

(ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวีซ่าอีกครั้ง) 

ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม

จากท่ีไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะท าใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 

 

 อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบติัของลูกคา้ในแต่ละราย 

หากท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือ

การ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิม่ท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การ

สูญหายความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนั

หรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 

 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกับวันเดินทางท่ีท่านไดท้ าการ

จองไวกั้บทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหกั้บทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผดิชอบทุกกรณี** 

 

 

 

http://www.plan-travel.com/
mailto:sv@plan-travel.com

