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ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที�ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 
โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-MCT มัสกัต 09.10-12.00 WY818 6.20 ชั �วโมง 
มัสกัต MCT-CAI ไคโร 14.40-17.00 WY405 4.35 ชั �วโมง 
ไคโร CAI-MCT มัสกัต 01.25-07.20 WY408 3.50 ชั �วโมง 

มัสกัต MCT-BKK สุวรรณภูมิ 08.50-18.00 WY815 5.45 ชั �วโมง 
                 

ตารางการเดินทาง 

วันที� สถานที�ท่องเที�ยว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมที�พักระดับ =-5  ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวัน เย็น 
วันพุธ ที�  

A= พ.ค.BB 
สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัสกัต-
สนามบินไคโร                          (-/-D) 

� � � PYRAMID PARK HOTEL 

วันพฤหัสบดี 
ที� AN พ.ค.BB 

ไคโร – กีซ่า – ปิรามิด – สฟริงซ์ –เมมฟิส 
– โรงงานกระดาษ – โรงงานนํUาหอม                   
                                          (B/L/D) 

� � � PYRAMID PARK HOTEL 

วันศุกร์ ที� 
AB พ.ค.BB 

อเล็กซานเดรีย -หอ้งสมุดแห่งอเล็กซานเด
รียPHOTO STOP OUTSIDE – เสาปอมเปย์ 
– คาตาคอม –สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย -  
Dinner ล่องเรือแม่นํUาไนล์          (B/L/D) 

� � � PYRAMID PARK HOTEL 

วันเสาร์ ที� 
A] พ.ค.BB 

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์(ไม่รวมหอ้งมัมมี�) 
– ป้อมปราการชิทาเดล – สุเหร่าโมหัม
หมัดอาลี -  ตลาดข่านเอลคาลีลี                     
                                          (B/L/D) 

� � � � 

วันอาทิตย์ ที� 
A` พ.ค.BB 

 
มัสกัต (โอมาน) - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 
� 

 
� 

 
� 
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วันพุธ ที� �� พ.ค.�� สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินไคโรอียิปต ์                                         ( -/-/ D )                                       

06.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั3น � 
เคาน์เตอร ์M สายการบินโอมาน แอร ์ซึ�งมีเจา้หน้าที�บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอํานวยความ
สะดวกดา้นสัมภาระแก่ท่าน 

09.10 น.    �เหินฟ้าสู่ สนามบินมัสกัตประเทศโอมาน เพื�อเปลี�ยนเครื�อง โดยสายการบินโอมาน แอร์เที�ยวบินที� 
                     WY 818 (ใชเ้วลาเดินทาง �.�> ชม. ) 
12.00 น.     เดินทางถึงสนามบิน มัสกัตประเทศโอมาน 
14.40 น.     �เหินฟ้าสู่ สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสารการบินโอมาน แอร์ เที�ยวบิน ที� WY 405 (ใชเ้วลา 
                    เดินทาง =.dN ชม. ) 
17.00 น.     เดินทางถึงสนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย � ชั �วโมง) นําทุกท่านเช็ค     
                   เอา้ท์จากสนามบินและเดินทางเขา้เมือง  
คํ �า  � บริการอาหารคํ �า  ณ ภัตตาคาร 
                 � นาํท่านเขา้สู่ที�พัก PYRAMID PARK  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ � ดาว  

           

วันพฤหัสบดี ที� �P พ.ค.��  ไคโร –กีซ่า – มหาปิรามิด – สฟิงซ ์– เมมฟิส – ซัคคาร่า – ปิรามิดขั3นบันได – ล่อง
แม่นํ3าไนล+์Dinner                                                                                                  ( B/L/D ) 

เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร 
ไดเ้วลาอันสมควร นําคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึ�งอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก นําท่านชม มหาปิรามิด 
ที�ไดรั้บการยกย่องว่าเป็น e ใน ] สิ�งมหัศจรรย์ของโลก  เป็นชื�อเรียกของสถานที�ฝังพระศพของเมืองเลโทโพ
ลิสโบราณ(ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพืU นที� 2,000 ตร.ม. บนที�ราบสูงทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้เป็น
ที�ตัUงของมหาปิรามิด 3 องค์ ซึ�งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสรา้งขึU นเพื�อฝังพระศพของพระองค์เอง  
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นับเป็นสิ�งก่อสรา้งที�ยิ�งใหญ่และเก่าแก่ที�สุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทัUงสิU น dj ปี สรา้งจากแท่งหินขนาด
ใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกว่า A ตัน หนิแต่ละกอ้นวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่
ผ่าน ซึ�งประกอบดว้ย 

 

1) ปิรามิดคีออพส ์(Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สรา้งในพืU นที� 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สรา้งดว้ย
หินแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง น้าหนักกว่า 60 ตันภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถง
พระราชา หอ้งโถงพระราชินี เป็นปิรามิดที�ใหญ่ที�สุดในโลก กล่าวกันว่าอาสนะวิหารเซ็นต์ปิเตอร์ที�กรุง
โรมรวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที�ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ รวมไวใ้นปิรามิดแห่งนีU ได้
อย่างสบาย  

2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิรามิด 
คูฟู10 เมตร สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทําใหดู้สง่ากว่าปิรามิด 2 องค์ กินเนืU อที�ประมาณ 1.6 ลา้น
ลูกบาศก์เมตร มีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ทําลายเสียหายมาก  
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 
(หรือเขา้ไปชมภายในตัวปีระมิดซึ�งเชื�อว่าเป็นที�ฝังพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมิดนั3น ภายใน
สรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่ มีทางเดินซึ�งเราสามารถเดินลงไปดูได ้ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยู่ในค่าบริการทัวร์ 
และตอ้งไปเขา้คิวซื3 อบัตรเอง เนื�องจากในแต่ละวันจะมีผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกินวันละ h>> คนเท่านั3น) 

ชม ตัวสฟิงซ์ ที�แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลําตัวเป็นสิงโต 
(หากสนใจขี�อูฐ กรุณาติดต่อที�หัวหนา้ทัวร ์ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหนึ�งตัว)  

 
 
 
 
 
 
เที�ยง � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ�งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที�

ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสําคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ�งเดียวโดย
กษัตริย์เมนาปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที� 1 ที�นี�ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ดว้ยหินอลาบาสเตอร์ของ
ฟาโรห์รามเสสที� 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี�ยม ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นตน้อินทผาลัมขึU นสวยงามเป็นทิวแถว 
เดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที�ใกลกั้นอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื�อชม ปีรามิดขั3นบันได เป็นสิ�งก่อสรา้งขนาด
ใหญ่ ใชเ้ป็น สถานที�ฝังพระศพของ กษัตริย์  ซอเซอร์ และเป็นตน้แบบของ ปีรามิดในยุคต่อมา  
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คํ �า  � บริการอาหารคํ �าบุฟเฟตบ์นเรือล่องไปตามแม่นํ3าไนล ์ชมบรรยากาศอันงดงามยามคํ �าคืนสองฟากฝั �ง 

แม่นํ3า พร้อมชม และร่วมสนุกกับการแสดง ระบาํหน้าท้อง (Belly Dance) อันเลื�องชื�อและการ แสดง
พื3 นเมืองต่างๆประกอบดนตรี 
� นาํท่านเขา้สู่ที�พัก HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ � ดาว  

 
  
วันศุกร ์ที� �� พ.ค.�� อเล็กซานเดรีย – ป้อมปราการซิทาเดล – หลุมฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอม

เปย ์                                                                                                           (B/L/D)       

เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ d ชั �วโมง) นําท่านถ่ายรูปคู่กับ ป้อม 
ปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ�งในอดีตนัUนเป็นที�ตัUงของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ�งในสิ�งมหัศจรรย์ของ
โลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที�เป็นฐานและไดมี้รับการทะนุบํารุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดย
รวบรวมซากเดิมบางส่วนเขา้มา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที�สวยงาม  
 

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

เล็กๆ ที�ชื�อว่า ราคอนดาห์ เมื�อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื�อ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 
กว่าปีก่อนพระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงใหมี้การปรับปรุงขยายเมืองเพื�อเป็นเมืองหลวงและตัUงชื�อให้
คลอ้งจองกับชื�อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนีU ยังเป็นสถานที�สําคัญในตํานานรักอันยิ�งใหญ่ของ ราชินีเลอ
โฉมชื�อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี และปัจจุบันเมืองนีU ใหญ่เป็นอันดับ
สองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที�ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที�มีชื�อเสียงแห่งหนึ�งของโลก ชม 
หลุมฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ�งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 
50,000 ศพ สุสานใตด้ินแห่งนีU มีสามชัUน ชัUนที� 1 มีไวส้ําหรับลําเลียงโลงและศพ ชัUนที� 2 เป็นที�ฝังศพ และชัUนที� 
3 ใชเ้ป็นที�รวมญาติเพื�อระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเลีU ยงสังสรรค์กันทัUงวัน ซึ�งเล่ากันว่าตอนที�นักโบราณคดีคน้พบ
ที�นี� เป็นครัUงแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ�งสําคัญโบราณในสมัยโรมัน
ปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื�อเพื�อนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผู ้นําที�ยิ�งใหญ่แห่ง
โรมัน ซึ�งภายหลังทัUงสองไดก้ลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ไดห้ลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้



(EGYPT-LGT5D3N-WY) 

 

 

6 

 

ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนีU เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตัUงอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว 
ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองหลวงกรุงไคโร 

 
 
 
 
 
 
คํ �า � บริการอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร 
               นาํท่านเขา้สู่ที�พัก HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ � ดาว  
 
วันเสารที์� �q พ.ค.��  ไคโร – พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์- สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี – ศูนยก์ลางการทาํกระดาษ

ปาปิรุส – โรงงานผลิตหัวนํ3าหอม – ตลาดข่านเอลคาลิลิ                                                   (B/L/D) 

เชา้         � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําคณะเขา้ชม พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื�องชื�อ เป็นสถานที�ที�รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที�สุด
(ค่าบัตรเขา้ชมมัมมี�ของพระมหากษัตริย์ทั3ง tt พระองค ์ไม่ไดร้วมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเขา้ชม
กรุณาติดต่อที�หัวหน้าทัวร ์ค่าเข้าชมประมาณ t>> อิยิปต์ปอนด ์หรือ ประมาณ �> USD) ชม โลงศพ
ทองคําแท้พร้อมหนา้กากทองคํา ของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังกอ้งโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของ
พระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อีU บรรลังก์ทองคํา  
ซึ�งภาพบนพนักเก้าอีU ที�โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเกา้อีU และมีพระมเหสีของ
พระองค์กําลังทานํUามันหอมให้ ทัUงคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื�อแผ่อันลึกซึU ง 
นอกจากนีU ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันลํUาค่าอื�นๆ อีกจํานวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต 
สิ�งของทัUงหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี   
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นําท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ�งเริ�มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวกรีก ในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือ ตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ�งเป็น
ของขวัญในการแลกเปลี�ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที�สอง เพื�อสรา้งสัมพันธไมตรีอันดี
ระหว่างอียิปต์ฝรั �งเศส  

เที�ยง � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถิ�น 
นําท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิยิปต์ที�แออัดอยู่ในเมืองหลวงถึง eN ลา้นคน ซึ�งถือ   
ว่าเมืองที�ติดอันดับในความแออัดของชุมชนอันดับตน้ๆ ของโลก แวะชมศูนยก์ลางการทาํ กระดาษปาปีรุส 
ซึ�งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทําจาก ตน้กก (Papyrus) ใชบั้นทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์
สําคัญต่างๆ ในสมัยอียิปต์โบราณ พรอ้มกับแวะชม โรงงานผลิตหัวนํ3าหอม ซึ�งกล่าวกันว่าการทํานํUาหอมนีU มี
สืบทอดมาตัUงแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และที�นีU ยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตหัวนํUาหอมขนาดใหญใ่หกั้บยี�หอ้
แบรนด์เนมดัง ๆหลายยี�หอ้อีกดว้ย   นําลูกคา้ช็อปปิU งที� ตลาดขา่น เอล-คาลิลี ถือเป็นตลาดเก่าแก่ในอียิปต์ 
มีมาตัUงแต่ปี ed`A มีรา้นคา้กว่า pjj รา้น ตลอดเสน้ทางภายในตลาด อาคารทรงเก่าแก่แบบอาหรับโบราณ
ถูกดัดแปลงเป็นรา้นคา้ ยิ�งเดินลึกเขา้ไปจะพบมีรา้นคา้ที�คงเอกลักษณ์แบบโบราณของกรุงไคโรใหพ้บเห็น
รวมทัUงสินคา้ที�ไม่คุน้ตา สําหรับสินคา้ที�จําหน่ายตลาดแห่งนีU มีใหเ้ลือกอย่างหลากหลาย ทัUงเครื�องเทศ เสืU อผา้ 
ผา้คลุมไหล่ หมอ้ทองเหลือง ตะเกียง โคมไฟ เครื�องทอง พีระมิดจําลอง และอื�นๆ อีกมากมาย  

คํ �า � บริการอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร / ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางสู่สนามบิน 
 

วันอาทิตย ์ที� �w พ.ค.��      ไคโร – มัสกัต – กรุงเทพ ฯ  
01.25 น.    เหินฟ้าสู่สนามบินมัสกัต โดยเที�ยวบินที� “WY 408  
07.25 น.    เดินทางถึงสนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน  
>w.P> น.    เดินทางต่อดว้ยเที�ยวบิน WY 815 สู่เมืองไทย  
tw.>> น.    ถึงสนามบินสุวรณภูมิ ดว้ยความประทับใจมิรูล้ืม ..   
                            .................................................................................................... 

 
หมายเหตุ   

� ระเบียบการการยื�นวีซ่าอียิปตโ์ดยใหบ้ริษัททัวรเ์ป็นดาํเนินการให ้ใชเ้พียงสาํเนาหนังสือเดินทางที�มีอายุการใช้
งานมากกว่า � เดือน นับจากวันสิ3 นสุดการเดินทางและตอ้งนาํส่งใหท้างทัวรช์า้สุดคือวันที� �t เมษายน �� 

     � กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั3งนี3 ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย  
     เป็นหลัก 

� ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี�ยนแปลง
ขนาดของพาหนะที�ใชใ้นการนาํเที�ยว ตลอดรายการทัวร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
�ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 15 ท่าน หรือตํ �ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ัดรายการ 
ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวรเ์พิ�มเต็ม ท่านละ 3,000 บาท 
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อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พักหอ้งละ �-h ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ � ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ � ท่าน) 
พักเดียวเพิ�ม 

��-�w พ.ค.�� 46,988 46,988 45,988 6,500 

เก็บทิปสาํหรับไกดท์อ้งถิ�น+คนขับรถ+หัวหนา้ทัวร ์�> USD/ท่าน/ทริป 

 
อัตราค่าบริการนี3 รวม 
e.ค่าที�พักหอ้งละ A ท่านตามที�ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทัUงสิU น 3 คนื 
A.ค่าตั qวเครื�องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ รวมนํUาหนักกระเป๋า dj กิโลกรัม A ใบ/ต่อ e ท่าน  
d.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
=.ค่ารถปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ พรอ้มคนขับรถที�ชํานาญเสน้ทาง  
N.ค่าอาหารตามที�ระบุในรายการ + ค่าบัตรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทุกแห่งที�ระบุตามรายการ  
B.ค่าวีซ่าประเทศอยีิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยื�นวีซ่าก่อนการเดินทาง dj วัน (สําหรับผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 
].ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้งถิ�น  
`.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล Njj,jjj บาท  
วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะตอ้งระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านัUน”) 
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที�มีอายุตํ �ากว่า B เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า ]N ปี 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสัญญาฯ) 
 
 
อัตราค่าบริการนี3 ไม่รวม 
e.ค่าจัดทําหนังสือเดนิทาง 
A.ค่าภาษีมูลค่า ]% และ ค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย d% 
d.ค่าขี�อูฐ, ค่าเขา้ไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมัมมี�ฟาโรห์ ที�พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื�นที�  ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
=.ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม สั �งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบาร์และทีวีช่อง
พิเศษ ฯลฯ 
N.ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิ�นและพนักงานขับรถ ท่านละ �> USD/ท่าน/ทริป         
 
 

เงื�อนไขในการจองทัวร์ 
�งวดที� t : สาํรองที�นั �งจ่าย �P, >>> บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน h วัน) พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง 
�งวดที� � :ชาํระยอดส่วนที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า �t วัน  
�หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
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กรณียกเลิก 
 
�ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที�เกิดขึU นจริง ณ วันนัUน ที�ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั qว
เครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําหอ้งพัก เป็นตน้)  
�ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิwในการคืนเงินทัUงหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื�องยื�นเอกสารไปยัง
สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครัUง ทัUงนีU  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไม่
สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินได้ทัUงหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึU นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสาย
การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื�นๆเป็นสําคัญ  
 
***หมายเหตุ*** 

�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 21 วัน ในกรณีที�ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน  ซึ�งใน
กรณีนีU ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ัUงหมด หรือจดัหาคณะทัวร์อื�นใหถ้า้ตอ้งการ 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นีU  เมื�อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
�บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื�น ๆ ที�นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกิดขึU นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ 
�ราคานีU คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึU น ตามอัตราค่านํUามัน หรือ 
ค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิwที�จะปรับราคาตั qว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 
�เนื�องจากรายการทัวรนี์3 เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ}การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
�หากลูกคา้ท่านใด ยื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัติ ลูกคา้ตอ้งชาํระค่ามัดจาํที� t>,>>> บาท และค่าวีซ่าตามที�สถาน
ฑูตฯ เรียกเก็บ 

 
หมายเหตุเกี�ยวกับการขอนุมัติวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

�ในการยื�นขอวซี่าแบบหมู่คณะ เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารสําเนา
พาสปอร์ตแสกนสีเป็น FILE PDF นําส่งไม่เกินวันที� Ae เมษายน BB  
(ในกรณีที�เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื�นวีซ่าอีกครัUง) 
�ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยูใ่นดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ�งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ�มเติม
จากที�ไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครัUง ซึ�งอาจจะทําใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 
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� อนึ�งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกคา้ในแต่ละราย 
หากท่านมีขอ้สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภัยมา ณ ที�นีU  
�บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที�เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื�น ๆ ที�นอกเหนือ
การ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกิดขึU นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การ
สูญหายความล่าชา้ หรือ อุบัติเหตุต่าง  ๆ
�ราคานีU คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึU น ตามอัตราค่านํUามัน
หรือค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิwที�จะปรับราคาตั qว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 
�เนื�องจากรายการทัวร์นีU เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิwการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 
 

 
 

**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกับวันเดินทางที�
ท่านไดท้าํการจองไวกั้บทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหกั้บทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �ว

ดังกล่าว ถา้เกิดขอ้ผดิพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ}ในการรับผดิชอบทุกกรณี** 

 

 
 


