
 
 
 
 
 
 
 

             

1 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน) 
 

รหัสทัวร์ AEG211-03 WY 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

             

2 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน) 
 

 

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เท่ียวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-MCT มสักตั 09.15-12.35 WY818 6 ชัว่โมง 

มสักตั MCT-CAI ไคโร 14.50-17.25 WY405 4 ชัว่โมง 

ไคโร CAI-MCT มสักตั 00.45-06.55 WY408 4 ชัว่โมง 

มสักตั MCT-BKK สุวรรณภูม ิ 09.05-17.45 WY815 6 ชัว่โมง 
                            

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี สถานท่ีท่องเท่ียว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมท่ีพกัระดบั 4-5  ดาว 

หรือเทียบเทา่ เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัท่ีหน่ึง สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมสักตั-สนามบิน

ไคโร (-/-D) 
  ✓ Helnan Dreamland Hotel 

วนัท่ีสอง  ไคโร – กีซา่ – ปิรามิด – สฟริงซ ์–เมมฟิส – 

หมู่บา้นชาวอียิปตซ์กัคารา   (B/L/D) 
✓ ✓ ✓ Helnan Dreamland Hotel 

วนัท่ีสาม อเล็กซานเดรีย –หอ้งสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย

PHOTO STOP OUTSIDE – เสาปอมเปย ์–สุสาน

แห่งอเล็กซานเดรีย (B/L/D) 

✓ ✓ ✓ Helnan Dreamland Hotel 

วนัท่ีสี่ พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติอียิปต(์ไม่รวมหอ้งมมัม่ี ) -

ป้อมปราการชิทาเดล – สุเหรา่โมหมัหมดัอาลี-

Dinner ล่องเรือแม่น ้าไนล ์ (B/L/D) 

✓ ✓ ✓ Helnan Dreamland Hotel 

วนัท่ีหา้ ชุมชนอียิปตโ์บราณ –คริสตจกัรคอปติกออรโ์ธ

ดอกซแ์ห่งอเล็กซานเดรีย-โรงงานกระดาษปาปิรุส 

– โรงงานน ้าหอม- ตลาดข่านเอลคาลีลี –

สนามบินไคโร   (B/L/-) 

✓ ✓   

 

วนัท่ีหก 

 

มสักตั (โอมาน) - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

             

3 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน) 
 

 

วนัแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมสักตั – สนามบินไคโร                                                  (-/-D) 

 

06:00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู

ทางเขา้ที่ 6-7  แถว M เคาน์เตอรส์ายการบินโอมาน แอร ์ ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน 

 

09.15 น.     ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร ์เที่ยวบินที่ “WY 818   

12.35 น.         ถึงสนามบินมสักตั ประเทศโอมาน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง 

14.50 น.        ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร ์เที่ยวบินที่ “WY 405 

17.25 น.        ถึงสนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระในการเดินทางเรยีบรอ้ยแลว้  

                    น าท่านเดินทางสู ่เมืองไคโร (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                    น าท่านเขา้สู่ที่พกั Helnan Dreamland Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วนัที่สอง       ไคโร – กีซ่า – ปิรามิด – สฟริงซ ์–เมมฟิส – หมู่บา้นชาวอียิปตซ์กัคารา                             (B/L/D) 

 

เชา้            บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                    น าคณะเดินทางสู ่เมืองกีซ่า เพื่อเขา้ชม “มหาปีรามิด”  หน่ึงในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลก ) เป็นชื่อเรียกของ
สถานท่ีฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบนัคือ ไคโร) ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2,000 ตร.ม. บนท่ีราบสูง

ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นท่ีตั้งของมหาปิรามิด 3 องค ์ซ่ึงองคฟ์าโรหแ์ห่งอียิปตโ์บราณสรา้งขึ้ นเพื่อฝังพระ

ศพของพระองคเ์อง นับเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งสิ้ น 30 ปี สรา้งจาก

แท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกวา่ 2 ตนั หินแต่ละกอ้นวางชดิติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่

กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซ่ึงประกอบดว้ย 



 
 
 
 
 
 
 

             

4 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน) 
 

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

2.3 ลา้นแท่ง นา้หนักกวา่กวา่ 60 ตนัภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระ

ราชินี เป็นปิรามิดท่ีใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวกนัวา่อาจนาวิหารเซ็นตปิ์เตอรท่ี์กรุงโรมรวมกบัวิหารเซ็นตป์อลท่ี

ลอนดอน และดูโอโมวิหารแหง่เมืองฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามิดแห่งน้ีไดอ้ยา่งสบาย  

2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สงู 136 เมตร ตา่กวา่ปิรามิด 

10 เมตร สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทาใหดู้สง่ากวา่ปิรามิด 2 องค ์กินเน้ือท่ีประมาณ 1.6 ลา้นลูกบาศก์

เมตร มีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แตภ่ายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  

3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กท่ีสุด สูง 66.45 

เมตร ปัจจุบนัสงูเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     

ชม “สฟิงซ”์ ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสิงโต ทา่น
อาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทศัน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลงั อิสระเดินเท่ียวตามอธัยาศยั (หรือ

เขา้ไปชมภายในตวัปีระมิดซ่ึงเช่ือว่าเป็นที่ฝังพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมิดนั้น ภายในสรา้งเป็น

หอ้งโถงใหญ่ มีทางเดินซ่ึงเราสามารถเดินลงไปดูได ้ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการทวัร ์และตอ้งไป

เขา้คิวซ้ือบตัรเอง เน่ืองจากในแตล่ะวนัจะมีผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกินวนัละ 300 คนเท่านั้น)  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั 

หลงัจากน้ันน าคณะเดินทางไป เมืองเมมฟิส ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปตโ์บราณกวา่ 5,000 

ปี เป็นเมืองท่ีไดร้บัการบนัทึกในประวติัศาสตรว์า่มีความส าคญัในการรวมอียิปตบ์น และอียิปตล์่าง ใหเ้ป็นหน่ึง

เดียวโดยกษัตริยเ์มนา  ปฐมกษัตริยแ์ห่งราชวงศ์ท่ี 1 ท่ีน่ีท่านจะไดช้ม รูปแกะสลกัขนาดยกัษ์ ดว้ยหินอลาบา

สเตอรข์อง ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยม ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นตวัฐานรากของสถานท่ี

โบราณและรูปแกะสลกัจากหินท่ียงัหลงเหลืออยู่ในระดบัพื้ นดิน และตน้อินทผาลมัขึ้ นสวยงามเป็นทิวแถว แลว้

เดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณท่ีใกลก้ันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได เป็นสิ่งก่อสรา้งขนาด

ใหญ่ ใชเ้ป็นสถานท่ีฝังพระศพของ กษัตริยซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของปีรามิดในยุคต่อมา ท่านจะไดท้ราบ

เรื่องของปีรามิดตั้งแต่ผูส้รา้งไปจนถึงวิธีการสรา้ง  การตัดหินและอื่นๆ อีกนานับประการท่ีน่าพิศวงชวนให้

คน้หา  

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                    น าท่านเขา้สู่ที่พกั Helnan Dreamland Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีส่าม         อเล็กซานเดรีย – หอ้งสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย ์–สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย       (B/L/D)  

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านถ่ายรูปคู่กบั ป้อม ปราการ

ซิทาเดล (CITADEL)และหอ้งสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย ซ่ึงในอดีตน้ันเป็นท่ีตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือวา่เป็น

หน่ึงในสิ่งมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐานและไดม้ีรบัการทะนุบ ารุงต่อ เติมจาก

สุลต่านเกยต์เบย ์โดยรวบรวมซากเดิมบางส่วนเขา้มา พกัผ่อนหยอ่นใจกบัการชมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีสวยงาม  



 
 
 
 
 
 
 

             

5 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

บ่าย น าท่านเท่ียวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซ่ึงเป็นเมืองส าคัญในสมยัโรมนัปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บา้นประมง

เล็กๆ ท่ีชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 

กว่าปีก่อนพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จึงใหม้ีการปรบัปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้

คลอ้งจองกบัชื่อของพระองค ์เมืองอเล็กซานเดรียน้ียงัเป็นสถานท่ีส าคญัในต านานรกัอนัยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉม

ชื่อกอ้งโลก พระนางคลีโอพตัรา และนายทหารโรมนั มารค์ แอนโทนี และปัจจุบันเมืองน้ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของ

ประเทศ เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของโลก ชม หลุมฝังศพ

ใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมนัในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ 

สุสานใตดิ้นแห่งน้ีมีสามชั้น ชั้นท่ี 1 มีไวส้ าหรบัล าเลียงโลงและศพ ชั้นท่ี 2 เป็นท่ีฝังศพ และชั้นท่ี 3 ใชเ้ป็นท่ีรวม

ญาติเพื่อระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเล้ียงสงัสรรคก์นัทั้งวนั ซ่ึงเล่ากนัว่าตอนท่ีนักโบราณคดีคน้พบท่ีน่ีเป็นครั้งแรก 

บนโต๊ะยงัมีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย ์เป็นสิ่งส าคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสา

แกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผูน้ าท่ียิ่งใหญ่แห่งโรมนั ซ่ึงภายหลังทั้งสองได้

กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ไดห้ลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และไดถู้กชาวอิยิปต์ฆ่ าเสียชีวิต 

ปัจจุบนัน้ีเหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยูอ่ยา่งโด่ดเด่น และสฟิงซอ์ีกสองตวั ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัสู่

เมืองหลวงกรุงไคโร 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

               น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

             

6 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน) 
 

 

 

 

วนัทีส่ี่         พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติอียิปต(์ไม่รวมหอ้งมมัม่ี ) -ป้อมปราการชิทาเดล - สุเหร่าโมหมัหมดัอาลี    (B/L/D)  

เชา้            บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์อนัเล่ืองชื่อ เป็นสถานท่ีท่ีรวมศิลปะวตัถุโบราณมากมายท่ีสุด(ค่า

บตัรเขา้ชมมัมม่ีของพระมหากษัตริยท์ั้ง 11 พระองค ์ไม่ไดร้วมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเขา้ชมกรุณา

ติดต่อที่หัวหนา้ทวัร ์ค่าเขา้ชมประมาณ 100 อิยิปตป์อนด ์หรือ ประมาณ 20 USD) ชม โลงศพทองค าแท้

พรอ้มหนา้กากทองค า ของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนอนัดงักอ้งโลก และสมบติัส่วนตวัอีกมากมายของพระองค ์อาทิเช่น 

เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อี้ บรรลงักท์องค า  

ซ่ึงภาพบนพนักเกา้อี้ ท่ีโรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเกา้อี้ และมีพระมเหสีของ

พระองคก์ าลงัทาน ้ามนัหอมให ้ทั้งคู่ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดงถึงความรกัความเผ่ือแผ่อนัลึกซ้ึง นอกจากน้ี

ท่านยงัจะไดช้มสมบติัอนัล ้าค่าอื่นๆ อีกจ านวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมด

ลว้นมีอายุเก่าแก่กวา่ 3,000 ปี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น 

น าท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซ่ึงเริ่มสรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดย

สถาปนิกชาวกรีก ในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือ ตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซ่ึงเป็น

ของขวญัในการแลกเปล่ียนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสท่ีสอง เพื่อสรา้งสัมพันธไมตรีอันดี
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ระหว่างอียิปตฝ์รัง่เศส น าทุกท่านขึ้ นชม ป้อมปราการ (Citadel) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นโดย ผูน้ าซาลาดินในปี ค.ศ.1176
และเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครูเสด    ซ่ึงภายในสามารถชมที่พกัและท่ีตั้งของรฐับาลใน
สมยัน้ัน  

ค า่   บริการอาหารค า่บุฟเฟตบ์นเรือล่องไปตามแม่น ้าไนล ์ชมบรรยากาศอันงดงามยามค า่คืนสองฟากฝัง่ 

แม่น ้ า พรอ้มชม และร่วมสนุกกับการแสดง ระบ าหน้าทอ้ง (Belly Dance) อันเลื่องช่ือและการ แสดง

พ้ืนเมืองตา่งๆประกอบดนตรี 

               น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

 

 

วนัทีห่า้         ชุมชนอียิปตโ์บราณ –คริสตจกัรคอปติกออรโ์ธดอกซแ์ห่งอเล็กซานเดรีย-โรงงานกระดาษปาปิรุส –       

                   โรงงานน ้าหอม- ตลาดข่านเอลคาลีลี –สนามบินไคโร                                                       (B/L/D)  

 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านชมชุมชนอียิปตโ์บราณ หรือ ไอยคุปต  ์เป็นหน่ึงในอารยธรรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ทางตอน

ตะวันออก เฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา มีพื้ นท่ีตั้งแต่ตอนกลางจนถึงปากแม่น ้ าไนล์ ปัจจุบันเป็นท่ีตั้งของ

ประเทศอียิปต์ อารยธรรมอียิปต์โบราณเน่ืองมาตั้งแต่ยุคก่อนประวติัศาสตร ์และเริ่มปรากฎชดัเม่ือประมาณ 

3,150 ปีก่อนคริสตศักราช จากการร่วมอ านาจทางการเมืองของอียิปต์ตอนเหนือ และตอนใต ้  ชมวีถีการ

ด าเนินชีวิตชาวคริสตจกัรคอปติกออรโ์ธดอกสแ์ห่งอเล็กซานเดรีย 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

แวะชม ศูนยก์ลางการท า “กระดาษปาปีรุส” ซ่ึงเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท าจากตน้กก (PAPYRUS) ใช้
บนัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์ในสมยัอียิปตโ์บราณพรอ้มกบัแวะชม โรงงานผลิตหวัน ้าหอม 

PERFUME FACTORY ซ่ึงกล่าวกนัว่าการท าน ้าหอมแบบน้ีสืบทอดมาตั้งแต่สมยั พระนางคลีโอพตัรา และยงั
เป็นศูนยก์ลาง แหล่งผลิดหวัน ้าหอมขนาดใหญ่ใหก้บัย่ีหอ้ 
แบรนดเ์นมดงั ๆหลายย่ีหอ้อีกดว้ย 
 

 

 
 

 
 
 

                    พรอ้มทั้งจะไดช้มวิวเมืองไคโรจากมุมสูงอิสระเลือกซ้ือสิ้ นคา้พื้ นเมืองมากมายท่ี “ตลาดข่านเอลคาลีล”ี ตลาด
ส าคญัทางการคา้ขายของพื้ นเมืองและแหล่งสินคา้ท่ีระลึกท่ีใหญท่ี่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซ้ือของ
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พื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นขวดน ้าหอมท่ีท าดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอย

ลวดลายแบบอาหรบั พรม และของท่ีระลึกแบบพ้ืนเมือง เดินทางสู่สนามบินไคโร 

 

วนัที่แปด       ไคโร – สนามบินมสักตั - สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.45 น. เหินฟ้าสู่สนามบินเมืองมสักตั ประเทศโอมานเพื่อเปล่ียนเครื่อง โดยเท่ียวบิน WY 408 

06.55 น. ถึงสนามบินเมืองมสักตั 

09.05 น.         ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร ์เที่ยวบินที่ “WY 815  

17.45 น.        ถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ     

 

ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ และ ความประทบัใจมิรูล้ืม 

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

 

**รายการทวัรอ์าจจะมีการปรบัเปล่ียนตามตารางการเดินทางของเรือ โดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั** 

 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจง้

ใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท  

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนในกรณีที่ทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง  

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 

 

 

หมายเหต ุ

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภยัเป็นหลกั 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 

ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 

ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
 

พกัเดียวเพิ่ม 

 

05-10 มี.ค. 2565 

26-31 มี.ค. 2565 

 

42,988 

43,988 

42,988 

43,988 

42,988 

43,988 
7,000 บาท 

เก็บทิปส าหรบัไกดท์อ้งถิ่น+คนขบัรถ+หวัหนา้ทวัร ์60 USD/ท่าน/ทริป 
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 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใช้

ในการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 

***เด็กที่อายุ เกิน 6 ขวบ บงัคบัตอ้งเสริมเตียงค่ะ*** 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.  คา่ตัว๋เครื่องบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ-มสักตั-ไคโร–มสักตั - กรุงเทพ ชั้นประหยดั 

โดยสายการบิน โอมาน แอร ์รวมน ้าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรมั 1 ใบ/ท่าน 

2.   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

3.   ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านในโรงแรมระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  

4.   ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที่ช านาญเสน้ทาง  

5.   ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ 

6.   ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  

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

8.   ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทยมืออาชีพผูช้ านาญเสน้ทาง 

9. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงนิ 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

     วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

 

(หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

3. ค่าขี่อูฐ, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมี่ฟาโรห ์11 พระองค ์ท่ีพิพิธภณัฑฯ์ และรายการอื่นท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

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

พิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คนขบัรถ และหวัหน้าทวัรจ์ากเมือง USD 60 / ต่อท่าน / ทริป  

6. ค่ายื่นวีซ่าเด่ียวท่ีเมืองไทย  

  

1. ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 30 วนั ไม่มีค่าใชจ้า่ยเพิ่ม  

2. กรณียื่นท่ีเมืองไทยแบบวีซ่าเด่ียว 
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*ตอ้งยื่นก่อนการเดินทางอยา่งน้อง 30 วนั 

- หนังสือเดินทาง 

   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าวา่งเหลือส าหรบัประทบัตราวีซ่า  

- รูปถ่าย 

   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพ้ืนหลงัสีขาว เท่าน้ัน ทางสถานฑตูไม่รบั

พิจารณารูปถ่ายท่ีเป็นรปูสต๊ิกเกอร ์หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั หรือรูปท่ีน ามาตดั

ต่อ 

- หลกัฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางแสดง

ความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) 

  ***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนา และประทบัตราบริษทัเป็นส าคญั ***** 

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการท างานจากทางบริษัท หรอืหน่วยงานที่สงักดั มีขอ้ความระบุต าแหน่ง เงินเดือน 

รายได ้  วนัเริ่มท างาน และช่วงเวลาท่ีไดร้บัอนุมติัใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และจะตอ้งประทบัตราบริษัทรบัรอง

เป็นส าคญั   

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสอืรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่พรอ้มตราประทบัของ    

  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และส าเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนา 

- หลกัฐานการเงิน 

  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน(ไม่เอา STATEMENT) 

 

หมายเหตุเกี่ยวกบัการขอนุมติัวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

*** ในการยื่นขอวีซา่ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่งมอบ

เอกสารประกอบการยืน่วีซ่า ไม่น้อยกวา่ 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ ์ทางสถานฑตูฯ 

อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวีซา่อีกครัง้) 

 *** ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่นดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิม่เติมจากท่ีได้

ระบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครั้ง ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กดิความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 

*** อน่ึงระเบียบของสถานฑตูฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคุณสมบติัของลูกคา้ในแต่ละราย หาก

ท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 

      

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มสง่ส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

             

11 (ภาพใชเ้พื่อการโฆษณาเท่าน้ัน) 
 

 

กรณียกเลิก 

 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยงัสาย

การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่

สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการ

บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั  

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน  ซ่ึงในกรณี

น้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคนืเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ อุบติัเหตุตา่ง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราคา่น ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลกูคา้ท่านใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิ ลกูคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ  าที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ 

เรียกเก็บ 

 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ ในกรณีที่ส่งหนา้พาสปอรต์อายุเหลือนอ้ยกว่า 6 เดือน ทางบริษัทฯ

ไม่รบัผิดชอบกรณีสายการบินปฏิเสธในการข้ึนเครื่อง 

** กรณี ถือหนังสือเดนิทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม * 


