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ตารางการเดินทาง 

วันที
 สถานที
ท่องเที
ยว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมที
พักระดับ %-5  ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวัน เย็น 
วันที
หนึ
ง สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัสกัต-สนามบิน

ไคโร (-/-D) � � � Helnan Dreamland Hotel 

วันที
สอง  ไคโร – กีซ่า – ปิรามิด – สฟริงซ์ –เมมฟิส – 
หมู่บา้นชาวอียิปต์ซักคารา   (B/L/D) � � � Helnan Dreamland Hotel 

วันที
สาม อเล็กซานเดรีย –หอ้งสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย
PHOTO STOP OUTSIDE – เสาปอมเปย์ –สุสาน
แห่งอเล็กซานเดรีย (B/L/D) 

� � � Helnan Dreamland Hotel 

วันที
สี
 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์(ไม่รวมหอ้งมัมมี
 ) -
ป้อมปราการชิทาเดล – สุเหร่าโมหัมหมัดอาลี-
Dinner ล่องเรือแม่นํ�าไนล์  (B/L/D) 

� � � Helnan Dreamland Hotel 

วันที
หา้ ชุมชนอียิปต์โบราณ –คริสตจักรคอปติกออร์โธ
ดอกซ์แห่งอเล็กซานเดรีย-โรงงานกระดาษปาปิรุส 
– โรงงานนํ�าหอม- ตลาดข่านเอลคาลีลี –
สนามบินไคโร   (B/L/-) 

� � � � 

 
วันที
หก 

 
มัสกัต (โอมาน) - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
� 

 
� 

 
� 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เที
ยวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 
สุวรรณภูมิ BKK-MCT มัสกัต 09.10-12.05 WY818 6 ชั 
วโมง 

มัสกัต MCT-CAI ไคโร 14.35-17.00 WY405 4 ชั 
วโมง 
ไคโร CAI-MCT มัสกัต 01.25-07.25 WY408 4 ชั 
วโมง 

มัสกัต MCT-BKK สุวรรณภูมิ 08.50-18.00 WY815 6 ชั 
วโมง 
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วันอังคารที� �� เม.ย.��  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต – สนามบินไคโร                                (-/-D) 
 
06:00 น. คณะผูเ้ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั1น 2 ประตู

ทางเข้าที� �-3  แถว M เคาน์เตอรส์ายการบินโอมาน แอร์  ซึ
งมีเจา้หน้าที
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
พรอ้มอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระแก่ท่าน 

 
09.15 น.    � ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร ์เที�ยวบินที� “WY 818   
12.35 น.         ถึงสนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
�2.EF น.       � ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร ์เที�ยวบินที� “WY 405 
17.25 น.        ถึงสนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระในการเดินทางเรียบรอ้ยแลว้  
                    นําท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย 2 ชั �วโมง)  
คํ �า                รับประทานอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร 
                   � นาํท่านเขา้สู่ที�พัก Helnan Dreamland Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 2 ดาว 
 

วันพุธที� �U เม.ย.��  ไคโร – กีซ่า – ปิรามิด – สฟริงซ ์–เมมฟิส – หมู่บา้นชาวอียิปตซั์กคารา               (B/L/D) 

 
เชา้           � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                    นําคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื
อเขา้ชม “มหาปีรามิด”  หนึ
งในเจ็ดสิ
งมหัศจรรยข์องโลก ) เป็นชื
อเรียกของ

สถานที
ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพื� นที
 2,000 ตร.ม. บนที
ราบสูง
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้เป็นที
ตั�งของมหาปิรามิด 3 องค์ ซึ
งองค์
ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสรา้งขึ� นเพื
อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็น
สิ
งก่อสรา้งที
ยิ
งใหญ่และเก่าแก่ที
สุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั�งสิ� น ij ปี 
สรา้งจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกว่า k ตัน หินแต่ละ
กอ้นวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซึ
ง
ประกอบดว้ย 

1) ปิรามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สรา้งในพื� นที
 53 ตร.ม. 
สูง 146 เมตร สรา้งดว้ยหินแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง น้าหนักกว่ากว่า 60 ตันภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถง
ใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชินี เป็นปิรามิดที
ใหญท่ี
สุดในโลก กล่าวกันว่าอาจนาวหิารเซ็นต์ปิเตอร์ที

กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที
ลอนดอน และดูโอโมวหิารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ รวมไวใ้นปิรามิดแห่งนี� ไดอ้ย่าง
สบาย  
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2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิรามิด 
10 เมตร สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทาใหดู้สง่ากว่าปิรามิด 2 องค์ กินเนื� อที
ประมาณ 1.6 ลา้นลูกบาศก์
เมตร มีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  
3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที
สุด สูง 66.45 
เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     
ชม “สฟิงซ”์ ที
แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลําตัวเป็นสิงโต ท่าน
อาจจะขี
อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลัง อิสระเดินเที
ยวตามอัธยาศัย (หรือ
เขา้ไปชมภายในตัวปีระมิดซึ�งเชื�อว่าเป็นที�ฝังพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมิดนั1น ภายในสรา้งเป็น
หอ้งโถงใหญ่ มีทางเดินซึ�งเราสามารถเดินลงไปดูได ้ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยู่ในค่าบริการทัวร ์และตอ้งไป
เขา้คิวซื1 อบัตรเอง เนื�องจากในแต่ละวันจะมีผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกินวันละ hFF คนเท่านั1น)  

เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน 
หลังจากนั�นนําคณะเดินทางไป เมืองเมมฟิส ซึ
งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า n,jjj 
ปี เป็นเมืองที
ไดรั้บการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสําคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่าง ใหเ้ป็นหนึ
ง
เดียวโดยกษัตริย์เมนา  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที
 o ที
นี
ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ดว้ยหินอลาบา
สเตอร์ของ ฟาโรห์รามเสสที
 k ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี
ยม ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นตัวฐานรากของสถานที

โบราณและรูปแกะสลักจากหินที
ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื� นดิน และตน้อินทผาลัมขึ� นสวยงามเป็นทิวแถว แล้ว
เดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที
ใกลกั้นอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื
อชม ปีรามิดขั1นบันได เป็นสิ
งก่อสรา้งขนาด
ใหญ่ ใช้เป็นสถานที
ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปีรามิดในยุคต่อมา ท่านจะไดท้ราบ
เรื
องของปีรามิดตั�งแต่ผู ้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง  การตัดหินและอื
นๆ อีกนานับประการที
น่าพิศวงชวนให้
คน้หา  

คํ �า                รับประทานอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร 
                   � นาํท่านเขา้สู่ที�พัก Helnan Dreamland Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 2 ดาว 
 
วันพฤหัสบดีที� �h เม.ย.��   อเล็กซานเดรีย – หอ้งสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย ์–สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย       
                                                                                                                                                (B/L/D)  
 

เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ i ชั 
วโมง) นําท่านถ่ายรูปคู่กับ ป้อม ปราการ
ซิทาเดล (CITADEL)และห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย ซึ
งในอดีตนั�นเป็นที
ตั�งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็น
หนึ
งในสิ
งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที
เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบํารุงต่อเติมจาก
สุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรวมซากเดิมบางส่วนเขา้มา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที
สวยงาม  



(EGT-GRAND8D5N-WY) 

 

 

 

 

             

5 (ภาพใชเ้พื
อการโฆษณาเท่านั�น) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง  � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิ�น 
บ่าย นําท่านเที
ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ
งเป็นเมืองสําคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมง

เล็กๆ ที
ชื
อว่า ราคอนดาห์ เมื
อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื
อ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 
กว่าปีก่อนพระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื
อเป็นเมืองหลวงและตั�งชื
อให้
คลอ้งจองกับชื
อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี� ยังเป็นสถานที
สําคัญในตํานานรักอันยิ
งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉม
ชื
อกอ้งโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี และปัจจุบันเมืองนี� ใหญ่เป็นอันดับสองของ
ประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที
ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที
มีชื
อเสียงแห่งหนึ
งของโลก ชม หลุมฝังศพ
ใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ
งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ 
สุสานใตด้ินแห่งนี� มีสามชั�น ชั�นที
 1 มีไว้สําหรับลําเลียงโลงและศพ ชั�นที
 2 เป็นที
ฝังศพ และชั�นที
 3 ใชเ้ป็นที
รวม
ญาติเพื
อระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเลี� ยงสังสรรค์กันทั�งวัน ซึ
งเล่ากันว่าตอนที
นักโบราณคดีค้นพบที
นี
 เป็นครั�งแรก 
บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย ์เป็นสิ
งสําคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสา
แกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื
อเพื
อนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผู ้นําที
ยิ
งใหญ่แห่งโรมัน ซึ
งภายหลังทั�งสองได้
กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต 
ปัจจุบันนี� เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั�งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลับสู่
เมืองหลวงกรุงไคโร 

 
 
 
 
 
 
คํ �า � บริการอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร 
               นาํท่านเขา้สู่ที�พัก HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 2 ดาว  
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วันศุกร ์ที� �2 เม.ย.��      พิพิธภัณฑแ์ห่งชาติอียิปต(์ไม่รวมห้องมัมมี� ) -ป้อมปราการชิทาเดล - สุเหร่าโมหัมหมัด
อาลี    (B/L/D)  

เชา้           � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําคณะเขา้ชม พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์อันเลื
องชื
อ เป็นสถานที
ที
รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที
สุด(ค่า
บัตรเขา้ชมมัมมี�ของพระมหากษัตริย์ทั1ง �� พระองค์ ไม่ไดร้วมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเขา้ชมกรุณา
ติดต่อที�หัวหน้าทัวร์ ค่าเข้าชมประมาณ �FF อิยิปต์ปอนด์ หรือ ประมาณ UF USD) ชม โลงศพทองคําแท้
พรอ้มหน้ากากทองคาํ ของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังกอ้งโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น 
เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อี� บรรลังก์ทองคํา  
ซึ
งภาพบนพนักเก้าอี� ที
โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอี� และมีพระมเหสีของ
พระองค์กําลังทานํ�ามันหอมให ้ทั�งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละขา้งอันแสดงถึงความรักความเผื
อแผ่อันลึกซึ� ง นอกจากนี�
ท่านยังจะไดช้มสมบัติอันลํ�าค่าอื
นๆ อีกจํานวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต สิ
งของทั�งหมด
ลว้นมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เที�ยง � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิ�น 

นําท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ
งเริ
มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวกรีก ในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือ ตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ
งเป็น
ของขวัญในการแลกเปลี
ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที
สอง เพื
อสร้างสัมพันธไมตรีอันดี
ระหว่างอียิปต์ฝรั 
งเศส นําทุกท่านขึ� นชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึ
งถูกสรา้งขึ� นโดย ผูน้ําซาลาดินในปี ค.ศ.1176

และเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื
อใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครูเสด    ซึ
งภายในสามารถชมที
พักและที
ตั�งของรัฐบาลใน
สมัยนั�น  

คํ �า  � บริการอาหารคํ �าบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่นํ1าไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามคํ �าคืนสองฟากฝั �ง 
แม่นํ1 า พร้อมชม และร่วมสนุกกับการแสดง ระบําหน้าท้อง (Belly Dance) อันเลื�องชื�อและการ แสดง
พื1 นเมืองต่างๆประกอบดนตรี 
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วันเสาร ์ที� �E เม.ย.��    ชุมชนอียิปตโ์บราณ –คริสตจักรคอปติกออรโ์ธดอกซแ์ห่งอเล็กซานเดรีย-โรงงานกระดาษ 
                                  ปาปิรุส –   โรงงานนํ1าหอม- ตลาดข่านเอลคาลีลี –สนามบินไคโร                     (B/L/D)  
 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พัก  

นาํท่านชมชุมชนอียิปต์โบราณ หรือ ไอยคุปต์ เป็นหนึ
งในอารยธรรมที
เก่าแก่ที
สุดในโลก ตั�งอยู่ทางตอน
ตะวันออก เฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา มีพื� นที
ตั�งแต่ตอนกลางจนถึงปากแม่นํ�าไนล์ ปัจจุบันเป็นที
ตั�งของ
ประเทศอียิปต์ อารยธรรมอียิปต์โบราณเนื
องมาตั�งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และเริ
มปรากฎชัดเมื
อประมาณ 
3,150 ปีก่อนคริสตศักราช จากการร่วมอํานาจทางการเมืองของอียิปต์ตอนเหนือ และตอนใต้  ชมวีถีการ
ดําเนินชีวิตชาวคริสตจักรคอปติกออร์โธดอกส์แห่งอเล็กซานเดรีย 

กลางวัน � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

แวะชม ศูนย์กลางการทํา “กระดาษปาปีรุส” ซึ
งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทําจากตน้กก (PAPYRUS) ใช้
บันทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวนํ1าหอม 
PERFUME FACTORY ซึ
งกล่าวกันว่าการทํานํ�าหอมแบบนี� สืบทอดมาตั�งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยัง
เป็นศูนย์กลาง แหล่งผลิดหัวนํ�าหอมขนาดใหญ่ใหกั้บยี
หอ้ 

แบรนด์เนมดัง ๆหลายยี
หอ้อีกดว้ย 

 
 

 

 
 

 

 

                    พรอ้มทั�งจะไดช้มวิวเมืองไคโรจากมุมสูงอิสระเลือกซื� อสิ� นคา้พื� นเมืองมากมายที
 “ตลาดข่านเอลคาลลีี”  ตลาด
สําคัญทางการคา้ขายของพื� นเมืองและแหล่งสินคา้ที
ระลึกที
ใหญท่ี
สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื� อของ
พื� นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดนํ�าหอมที
ทําดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เครื
องทองรูปพรรณและเพชรพลอย
ลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที
ระลึกแบบพื�นเมือง เดินทางสู่สนามบินไคโร 

 
วันเสาร ์ที� �� เม.ย.��       ไคโร – สนามบินมัสกัต - สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.45 น. �เหินฟ้าสู่สนามบินเมืองมัสกัต ประเทศโอมานเพื�อเปลี�ยนเครื�อง โดยเที
ยวบิน WY 408 
F�.EE น. ถึงสนามบินเมืองมัสกัต 
Fy.FE น.        � ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร ์เที�ยวบินที� “WY 815  
�3.2E น.        ถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ     

ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจมิรูล้ืม 
****************************************** 
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**รายการทัวรอ์าจจะมีการปรับเปลี�ยนตามตารางการเดินทางของเรือ โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคัญ** 
 

 
ในกรณีที�ผูโ้ดยสารอยู่ต่างจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร,์ รถไฟ หรือตั }วเครื�องบินภายในประเทศ กรุณาแจง้

ใหเ้จา้หนา้ที�ของบริษัทฯทราบทุกครั1งก่อนทาํการออกตั }วทุกประเภท  
มิฉะนั1นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที�เกิดขึ1 นในกรณีที�ทัวรมี์การยกเลิกการเดินทาง  

หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง 
 
 

 
หมายเหต ุ

� กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั1งนี1 ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก 
� ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี�ยนแปลงขนาดของพาหนะที�ใช ้
ในการนาํเที�ยว ตลอดรายการทัวร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
***เด็กที�อายุ เกิน � ขวบ บังคับตอ้งเสริมเตียงค่ะ*** 

 
 
 
อัตราค่าบริการนี1 รวม 
o.  ค่าตั sวเครื
องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ-มัสกัต-ไคโร–มัสกัต - กรุงเทพ ชั�นประหยัด 

โดยสายการบิน โอมาน แอร์ รวมนํ�าหนักกระเป๋า ij กิโลกรัม o ใบ/ท่าน 
k.   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3.   ค่าที
พักหอ้งละ k ท่านในโรงแรมระดับ % ดาว ตามที
ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  
%.   ค่ารถปรับอากาศนําเที
ยวตามรายการ พรอ้มคนขับรถที
ชํานาญเสน้ทาง  
n.   ค่าอาหารทุกมื� อที
ระบุตามรายการ 
6.   ค่าบัตรเขา้ชมสถานที
และการแสดงทุกแห่งที
ระบุตามรายการ  
u.   ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยื
นวีซ่าก่อนการเดินทาง ij วัน (สําหรับผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 
v.   ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้งถิ
น และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผูชํ้านาญเสน้ทาง 
w. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล EFF,FFF บาท 
     วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะตอ้งระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั�น”) 

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พักหอ้งละ U-h 
ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใ้หญ่ U ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พักกับผูใ้หญ่ U ท่าน)  

พักเดียวเพิ�ม 

 
11-16 เม.ย. UE�� 
 

 
54,988 

 

 
54,988 

 

 
54,988 

 
7,000 บาท 

เก็บทิปสาํหรับไกดท์อ้งถิ�น+คนขับรถ+หัวหนา้ทัวร ์70 USD/ท่าน/ทริป 
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(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที
มีอายุตํ 
ากว่า y เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า un ปี 

ทางบริษัทประกันฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ
งหนึ
งของสัญญาฯ) 
 
อัตราค่าบริการนี1 ไม่รวม 
1. ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค่าภาษีมูลค่า u% และ ค่าภาษีหัก ณ ที
จ่าย i% 
3. ค่าขี
อูฐ, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมัมมี
ฟาโรห์ oo พระองค์ ที
พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื
นที
ไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื
นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื
องดื
ม สั 
งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบาร์และทีวีช่อง

พิเศษ ฯลฯ 
5. �ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิ
น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์จากเมือง USD 70 / ต่อท่าน / ทริป  
6. ค่ายื
นวีซ่าเดี
ยวที
เมืองไทย  

  
o. ยื
นวีซ่าแบบกรุ๊ปส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทางอย่างน้อย ij วัน ไม่มีค่าใชจ้่ายเพิ
ม  
k. กรณียื
นที
เมืองไทยแบบวีซ่าเดี
ยว 
*ตอ้งยื
นก่อนการเดินทางอย่างน้อง ij วัน 
- หนังสือเดินทาง 
   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือสําหรับประทับตราวีซ่า  
- รูปถ่าย 
   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 นิ� ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายที
มีพื� นหลังสีขาว เท่านั�น ทางสถานฑูตไม่รับ
พิจารณารูปถ่ายที
เป็นรูปสติ|กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายที
มีวิวดา้นหลัง หรือรูปที
นํามาตัด
ต่อ 
- หลักฐานการงาน 
  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที
มีชื
อของผูเ้ดินทางแสดง
ความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้ัวจริง) 
  ***** สําคัญมาก จะตอ้งเซ็นชื
อรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเป็นสําคัญ ***** 
กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที
สังกัด มีขอ้ความระบุตําแหน่ง เงินเดือน 
รายได ้  วันเริ
มทํางาน และช่วงเวลาที
ไดรั้บอนุมัติใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั�น และจะตอ้งประทับตราบริษัทรับรอง
เป็นสําคัญ   
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที
กําลังศึกษาอยู่ พรอ้มตราประทับของ    
  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั�น) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พรอ้มทั�งเซ็นชื
อรับรองสําเนา 
- หลักฐานการเงิน 
  ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื
อของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั�น(ไม่เอา STATEMENT) 
 
หมายเหตุเกี
ยวกับการขอนุมัติวีซ่าประเทศอยีิปต์และขอ้ต่าง ๆ 
*** ในการยื
นขอวีซ่า เพื
อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหค้รบตามที
ระบุ พรอ้มส่งมอบ
เอกสารประกอบการยื
นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที
เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ 
อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื
นวซี่าอีกครั�ง) 
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 *** ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ
งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ
มเติมจากที
ได้
ระบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั�ง ซึ
งอาจจะทําใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 
*** อนึ
งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ
งอาจมีการเปลี
ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกคา้ในแต่ละราย หาก
ท่านมีขอ้สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ
มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภัยมา ณ ที
นี�  
 
      
เงื�อนไขในการจองทัวร์ 
�งวดที� � : สาํรองที�นั �งจ่าย �E, FFF บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน h วัน)พร้อมส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง 
�งวดที� U :ชาํระยอดส่วนที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า U� วัน  
�หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 
 
 
 

กรณียกเลิก 
 
�ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที
เกิดขึ� นจริง ณ วันนั�น ที
ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตั sว
เครื
องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําหอ้งพัก เป็นตน้)  
�ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั�งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ
งตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื
องยื
นเอกสารไปยังสาย
การบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื
อให้พิจารณาอีกครั�ง ทั�งนี�  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ
งไม่
สามารถแจง้ได้ว่าสามารถคืนเงินไดท้ั�งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ� นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการ
บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื
นๆเป็นสําคัญ  
หมายเหตุ 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที
ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน  ซึ
งในกรณี

นี� ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั�งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื
นใหถ้า้ตอ้งการ 

�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที
จะเปลี
ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี�  เมื
อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที
สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

�บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที
เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื
น ๆ ที
นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ
มที
เกิดขึ� นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ 

�ราคานี� คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื
องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ� น ตามอัตราค่านํ�ามัน หรือ 

ค่าเงินแลกเปลี
ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ที
จะปรับราคาตั sว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

�เนื�องจากรายการทัวรนี์1 เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

�หากลูกคา้ท่านใด ยื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัติ ลูกคา้ตอ้งชาํระค่ามัดจาํที� �F,FFF บาท และค่าวีซ่าตามที�สถานฑูตฯ 

เรียกเก็บ 
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หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทับตราไม่นอ้ยกว่า U หนา้ ในกรณีที�ส่งหนา้พาสปอรต์อายุเหลือนอ้ยกว่า � เดือน ทางบริษัทฯ

ไม่รับผิดชอบกรณีสายการบินปฏิเสธในการขึ1 นเครื�อง 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม ** 

 
 

 
 
 


