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ตารางการเดนิทาง 

วันที ่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว 

รายละเอยีด อาหาร โรงแรมทีพ่ักระดับ 4-5  

ดาว 

หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้ กลางวัน เย็น 

วันศกุร ์ที ่12 

พ.ค.66 

สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิมสักตั-สนามบนิ

ไคโร (-/-D) 
   PYRAMID PARK HOTEL 

วันเสาร ์ที ่

13 พ.ค.66 

ไคโร – กซีา่ – พรีะมดิ-สฟรงิซ ์–เมมฟิส-ซกั

คารา   (B/L/D) 
   PYRAMID PARK HOTEL 

วันอาทติย ์ที ่

14 พ.ค.66 

อเล็กซานเดรยี – ถา่ยภาพดา้นนอกชติาเดล 

–หอ้งสมดุอเล็กซานเดรยีน่า –เสาปอมเปย ์–

สสุานคาตาคอมป์   (B/L/D) 

   PYRAMID PARK HOTEL 

วันจันทร ์ที ่

15 พ.ค.66 

พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตอิยีปิต ์(ไมร่วมหอ้งมมัมี ่) 

– ป้อมชติาเดล และ สเุหรา่โมฮดัหมดัอาล-ี

อาหารเย็นบนเรอืลอ่งแมน่ ้าไนล ์    (B/L/D) 

   PYRAMID PARK HOTEL 

วันองัคาร ที ่

16 พ.ค.66 

เมอืงเกา่ไคโร – โรงงานกระดาษปาปิรสุ –

โรงงานน ้าหอม – ตลาดขา่นเอลคาลลี ี  

(B/L/-) 

    

วันพธุ ที ่

17 พ.ค.66 

สนามบนิไคโร – สนามบนิมสักตั – สนามบนิ

ไคโร  
    

ตารางเสน้ทางการบนิ 

เสน้ทางการบนิ 
เวลาออกเดนิทาง-เวลาถงึ

ปลายทาง 
เทีย่วบนิ 

ระยะเวลาในการเดนิทาง 

โดยประมาณ 

สวุรรณภมู ิBKK-MCT มสักตั 09.00-12.00 WY818 6.20 ชัว่โมง 

มสักตั MCT-CAI ไคโร 14.40-17.00 WY405 4.35 ชัว่โมง 

ไคโร CAI-MCT มสักตั 01.25-07.20 WY408 3.50 ชัว่โมง 

มสักตั MCT-BKK สวุรรณภมู ิ 08.50-18.00 WY815 5.45 ชัว่โมง 
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วนั ศกุร ์ 12 พ.ค.66 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิมสักตั – สนามบนิไคโร อยีปิต ์                                              

( -/-/D )                                        

 

06.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 

เคานเ์ตอร ์N สายการบนิโอมาน แอร ์ซ ึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความ

สะดวกดา้นสมัภาระแกท่า่น 

09.00 น.    เหนิฟ้าสู ่สนามบนิมสักตัประเทศโอมาน เพือ่เปลีย่นเครือ่ง โดยสายการบนิโอมาน แอรเ์ทีย่วบนิที ่

                     WY 818 (ใชเ้วลาเดนิทาง 6 ชม. ) 

12.00 น.     เดนิทางถงึสนามบนิ มสักตัประเทศโอมาน 

14.40 น.     เหนิฟ้าสู ่สนามบนิไคโร ประเทศอยีปิต ์โดยสารการบนิโอมาน แอร ์เทีย่วบนิ ที ่WY 405 (ใชเ้วลา 

                    เดนิทาง 4 ชม. ) 

17.00 น.     เดนิทางถงึสนามบนิไคโร ประเทศอยีปิต ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง) น าทกุทา่นเชค็     

                   เอา้ทจ์ากสนามบนิและเดนิทางเขา้เมอืง  

ค า่   บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

                  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PYRAMID PARK  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

           

วนั เสาร ์  13 พ.ค.66 ไคโร –กซีา่ – มหาปิรามดิ – สฟิงซ ์ – เมมฟิส – ซคัคารา่ – ปิรามดิ

ข ัน้บนัได – ลอ่งแมน่ า้ไนล+์Dinner                  ( B/L/D ) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

 

น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงกซีา่ ซึง่อยูไ่มไ่กลจากกรงุไคโรมากนัก  

 

น าทา่นชม มหาปิรามดิ ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก  เป็นชือ่เรยีกของ

สถานทีฝั่งพระศพของเมอืงเลโทโพลสิโบราณ (ปัจจบุนัคอื ไคโร) ครอบคลมุพืน้ที ่2,000 ตร.ม. บนที่

ราบสงูทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้เป็นทีต่ัง้ของมหาปิรามดิ 3 องค ์ซึง่องคฟ์าโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณสรา้ง

ขึน้เพือ่ฝังพระศพของพระองคเ์อง  
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นับเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 30 ปี สรา้งจากแทง่หนิ

ขนาดใหญม่าก แตล่ะกอ้นหนักกวา่ 2 ตัน หนิแตล่ะกอ้นวางชดิตดิกนัแบบแนบสนทิมาก แมแ้ตก่ระดาษก็

สอดไมผ่า่น ซึง่ประกอบดว้ย 

 

1) ปิรามดิคอีอพส ์(Cheops) หรอืปิรามดิคฟูู สรา้งในพืน้ที ่53 ตร.ม. สงู 146 เมตร สรา้งดว้ย

หนิแกรนติ 2.3 ลา้นแทง่ นา้หนักกวา่ 60 ตันภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ ่หอ้งโถง

พระราชา หอ้งโถงพระราชนิ ีเป็นปิรามดิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก กลา่วกนัวา่อาสนะวหิารเซน็ตปิ์เตอรท์ี่

กรงุโรมรวมกบัวหิารเซน็ตป์อลทีล่อนดอน และดโูอโมวหิารแหง่เมอืงฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามดิแหง่

นีไ้ดอ้ยา่งสบาย  

2) ปิรามดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 กอ่น ค.ศ. สงู 136 เมตร ตา่กวา่ปิรา

มดิ คฟู1ู0 เมตร สรา้งบนเนนิดนิขนาดใหญ ่จงึท าใหด้สูงา่กวา่ปิรามดิ 2 องค ์กนิเนือ้ทีป่ระมาณ 1.6 ลา้น

ลกูบาศกเ์มตร มหีอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แตภ่ายในถกูบกุรกุ ท าลายเสยีหายมาก  

3) ปิรามดิมเิซรนิสุ (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 กอ่น ค.ศ. มขีนาดเล็กทีส่ดุ สงู 

66.45 เมตร ปัจจบุนัสงูเพยีง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     

 

ชม “สฟิงซ”์ ทีแ่กะสลกัจากเนนิหนิธรรมชาต ิมสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสงิโต 

ทา่นอาจจะขีอ่ฐูกลางทะเลทรายชมทวิทศันร์อบๆโดยมหีมูปี่รามดิเป็นฉากหลัง  

อสิระเดนิเทีย่วตามอธัยาศัย (หรอืเขา้ไปชมภายในตวัปีระมดิซึง่เชือ่วา่เป็นทีฝ่งัพระศพขององค์

ฟาโรหผ์ูส้รา้งปีระมดิน ัน้ ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ ่มทีางเดนิซึง่เราสามารถเดนิลงไปดไูด ้

คา่เขา้ชมไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่บรกิารทวัร ์และตอ้งไปเขา้ควิซือ้บตัรเอง เนือ่งจากในแตล่ะวนัจะมี

ผูเ้ขา้ชมไดไ้มเ่กนิวนัละ 300 คนเทา่น ัน้) 



Page 5 of 13 

 

 

 

ชม ตวัสฟิงซ ์ทีแ่กะสลักจากเนนิหนิธรรมชาต ิมสี่วนหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละล าตัวเป็นสงิโต 

(หากสนใจขีอ่ฐู กรณุาตดิตอ่ทีห่วัหนา้ทวัร ์ราคาประมาณ $10-15 เหรยีญตอ่ทา่นตอ่หนึง่ตวั)  

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

บา่ย น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงเมมฟิส ซึง่เป็นเมอืงหลวงเก่าแกแ่ห่งแรกในยคุอยีปิตโ์บราณกว่า 5,000 ปี เป็น

เมอืงทีไ่ดรั้บการบนัทกึในประวัตศิาสตรว์า่มคีวามส าคัญในการรวมอยีปิตบ์น และอยีปิตล์่างใหเ้ป็นหนึง่เดยีว

โดยกษัตรยิเ์มนาปฐมกษัตรยิแ์หง่ราชวงศท์ี ่1  

ทีน่ี่ท่านจะไดช้ม รูปแกะสลกัขนาดยกัษ ์ดว้ยหนิอลาบาสเตอรข์องฟาโรหร์ามเสสที ่2 ฝีมอืการ

แกะสลักเป็นเยีย่ม ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นตน้อนิทผาลัมขึน้สวยงามเป็นทวิแถว  

 

เดนิทางต่อไปยังเมอืงโบราณทีใ่กลก้ันอกีเมอืงคอื ซคัคารา่ เพือ่ชม ปีรามดิข ัน้บนัได เป็นสิง่ก่อสรา้ง

ขนาดใหญ ่ใชเ้ป็น สถานทีฝั่งพระศพของ กษัตรยิ ์ ซอเซอร ์และเป็นตน้แบบของ ปีรามดิในยคุตอ่มา  

 

 

 

 

 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่บุฟเฟตบ์นเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไนล ์ชมบรรยากาศอนังดงามยามค า่คนืสอง

ฟากฝั่ง แมน่ า้ พรอ้มชม และรว่มสนกุกบัการแสดง ระบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) อนัเลือ่งชือ่และ

การ แสดงพืน้เมอืงตา่งๆประกอบดนตร ี

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  PYRAMID PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
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วนั อาทติย ์14 พ.ค.66 อเล็กซานเดรยี – ป้อมปราการซทิาเดล – หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี 

– เสาปอมเปย ์(B/L/D)       

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเล็กซานเดรยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

 

น าท่านถ่ายรูปคู่กับ ป้อม ปราการซทิาเดล (CITADEL) ซึง่ในอดตีนัน้เป็นทีต่ัง้ของ ประภาคารฟาโรส 

ถอืวา่เป็นหนึง่ในสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ ปัจจบุนัเหลอืเพยีงสว่นทีเ่ป็นฐานและไดม้รัีบการทะนุบ ารงุ

ตอ่เตมิจากสลุตา่นเกยต์เบย ์โดยรวบรวมซากเดมิบางสว่นเขา้มา พักผอ่นหยอ่นใจกบัการชมทะเลเมดเิตอร์

เรเนยีนทีส่วยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าท่านเทีย่วชม เมอืงอเล็กซานเดรยี ซึง่เป็นเมอืงส าคัญในสมัยโรมันปกครองอยีปิต ์เดมิทีเป็นหมู่บา้น

ประมงเล็กๆ ทีช่ ือ่ว่า ราคอนดาห ์เมือ่ 1,200 ปีกอ่นครสิตกาล จนเมือ่ 332 ปี กอ่นครสิตกาลหรอืประมาณ 

2,300 กว่าปีกอ่นพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จงึใหม้กีารปรับปรุงขยายเมอืงเพือ่เป็นเมอืงหลวง

และตัง้ชือ่ใหค้ลอ้งจองกับชือ่ของพระองค์ เมอืงอเล็กซานเดรียนี้ยังเป็นสถานที่ส าคัญในต านานรักอัน

ยิง่ใหญ่ของ ราชนิีเลอโฉมชือ่กอ้งโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี และ

ปัจจบุนัเมอืงนีใ้หญเ่ป็นอนัดับสองของประเทศ เป็นเมอืงพักผอ่นตากอากาศทีต่ดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนที่

มชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของโลก  
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ชม หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยแ์ห่งโลกยคุกลาง สสุานของขาวโรมันใน

อดตีมกีวา่ 50,000 ศพ สสุานใตด้นิแหง่นีม้สีามชัน้ ชัน้ที ่1 มไีวส้ าหรับล าเลยีงโลงและศพ ชัน้ที ่2 เป็นทีฝั่ง

ศพ และชัน้ที ่3 ใชเ้ป็นทีร่วมญาตเิพือ่ระลกึถงึผูต้าย โดยมกีารเลีย้งสงัสรรคก์นัทัง้วัน ซึง่เล่ากันว่าตอนทีนั่ก

โบราณคดคีน้พบทีน่ีเ่ป็นครัง้แรก บนโต๊ะยงัมขีวดไวนแ์ละจานวางอยู ่ 

 

ชม เสาปอมเปย ์เป็นสิง่ส าคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอยีปิต ์เป็นเสาแกรนติสูง 27 เมตร ปอมเปย ์

เป็นชือ่เพือ่นสนทิของ จูเลยีส  ซซีา่ ผูน้ าทีย่ ิง่ใหญ่แห่งโรมัน ซึง่ภายหลังทัง้สองไดก้ลายเป็นศัตรูกันและ

ปอมเปยไ์ดห้ลบหนมีายงัเมอืงอเล็กซานเดรยีในอยีปิต ์และไดถ้กูชาวอยิปิตฆ์า่เสยีชวีติ ปัจจบุนันีเ้หลอืเพยีง

แคเ่สาโบราณแบบกรกี ตัง้อยูอ่ยา่งโดด่เดน่ และสฟิงซอ์กีสองตัว  

 

ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับสูเ่มอืงหลวงกรงุไคโร 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

               น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PYRAMID PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

 

วนัจนัทร ์  15 พ.ค.66 ไคโร – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์ - สเุหรา่โมฮมัหมดัอาล ี – ศนูยก์ลาง

การท ากระดาษปาปิรสุ – โรงงานผลติหวัน า้หอม – ตลาดขา่นเอลคาลลิ ิ          (B/L/D) 

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าคณะเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์อนัเลือ่งชือ่ เป็นสถานทีท่ีร่วมศลิปะวัตถุโบราณมากมาย

ทีส่ดุ (คา่บตัรเขา้ชมมมัมีข่องพระมหากษตัรยิท์ ัง้ 11 พระองค ์ ไมไ่ดร้วมอยูใ่นรายการ หากทา่น

สนใจเขา้ชมกรุณาตดิตอ่ทีห่วัหนา้ทวัร ์คา่เขา้ชมประมาณ 100 อยิปิตป์อนด ์หรอื ประมาณ 20 

USD)  

ชม โลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค า ของฟาโรหต์ตุันคาเมนอนัดังกอ้งโลก และสมบตัสิว่นตัว

อกีมากมายของพระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม พัด ของเลน่ตา่ง ๆ รถศกึและเกา้อีบ้รรลังกท์องค า  

ซึง่ภาพบนพนักเกา้อีท้ีโ่รแมนตกิมากเป็นภาพของฟาโรหต์ตุันคาเมนประทับอยูบ่นเกา้อีแ้ละมพีระมเหสขีอง

พระองคก์ าลังทาน ้ามนัหอมให ้ทัง้คูใ่สร่องเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดงถงึความรักความเผือ่แผอ่นัลกึซึง้  
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นอกจากนี้ท่านยังจะไดช้มสมบัตอิันล ้าค่าอืน่ๆ อกีจ านวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอื

ประณีต สิง่ของทัง้หมดลว้นมอีายเุกา่แกก่วา่ 3,000 ปี   

 

น าท่านชม สุเหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ีซ ึง่เริม่สรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบ

โดยสถาปนกิชาวกรกี ในแบบตามอยา่งออตโตมนั หรอื ตรุกใีนปัจจุบัน ภายในมนีาฬกิาบนลานในสเุหร่าซึง่

เป็นของขวัญในการแลกเปลีย่นกบัอนุสาวรยีป์ลายแหลมโอบลิสิกข์องรามเซสทีส่อง เพือ่สรา้งสัมพันธไมตรี

อนัดรีะหวา่งอยีปิตฝ์ร่ังเศส  

 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

 

น าท่านชม สุเหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ีซ ึง่เริม่สรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบ

โดยสถาปนกิชาวกรกี ในแบบตามอยา่งออตโตมนั หรอื ตรุกใีนปัจจุบัน ภายในมนีาฬกิาบนลานในสเุหร่าซึง่

เป็นของขวัญในการแลกเปลีย่นกบัอนุสาวรยีป์ลายแหลมโอบลิสิกข์องรามเซสทีส่อง เพือ่สรา้งสัมพันธไมตรี

อนัดรีะหวา่งอยีปิตฝ์ร่ังเศส  

 

น าทา่นผา่นชม กรงุไคโร สภาพชวีติความเป็นอยูข่องชาวอยิปิตท์ีแ่ออดัอยูใ่นเมอืงหลวงถงึ 15 ลา้นคน ซึง่

ถอื   วา่เมอืงทีต่ดิอนัดบัในความแออดัของชมุชนอนัดบัตน้ๆ ของโลก  
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร / ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

วนัองัคาร 16 พ.ค.66  เมอืงเกา่ไคโร – โรงงานกระดาษปาปิรสุ –โรงงานน า้หอม –ตลาดขา่นเอลคาลลี ี

 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 

น าทา่นผา่นชม กรงุไคโร สภาพชวีติความเป็นอยูข่องชาวอยิปิตท์ีแ่ออดัอยูใ่นเมอืงหลวงถงึ 15 ลา้นคน 

ซึง่ถอื   วา่เมอืงทีต่ดิอนัดบัในความแออดัของชมุชนอนัดับตน้ๆ ของโลก  

 

แวะชมศนูยก์ลางการท า กระดาษปาปีรสุ ซึง่เป็นกระดาษชนดิแรกของโลกท าจาก ตน้กก 

(Papyrus) ใชบ้นัทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์ส าคญัตา่งๆ ในสมยัอยีปิตโ์บราณ  

 

พรอ้มกบัแวะชม โรงงานผลติหวัน า้หอม ซึง่กลา่วกนัวา่การท าน ้าหอมนีม้สีบืทอดมาตัง้แตส่มยั พระนาง

คลโีอพัตรา และทีน่ีย้งัเป็นศนูยก์ลางแหลง่ผลติหัวน ้าหอมขนาดใหญใ่หก้บัยีห่อ้แบรนดเ์นมดัง ๆหลาย

ยีห่อ้อกีดว้ย    

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคารทอ้งถิน่  

                     

อสิระเลอืกซือ้สิน้คา้พืน้เมอืงมากมายที ่“ตลาดขา่นเอลคาลลี”ี ตลาดส าคัญทางการคา้ขายของ

พืน้เมอืงแหลง่สนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุไคโร ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของพืน้เมอืงสวยๆ มากมาย ไม่

วา่จะเป็นขวดน ้าหอมทีท่ าดว้ยมอื สนิคา้ตา่งๆ เครือ่งทองรปูพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ 

พรม และของทีร่ะลกึแบบพืน้เมอืง  

                     

หลังจากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไคโร  

 

วนัพุธ 17 พ.ค.66 สนามบนิไคโร – สนามบนิมสักตั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 

01.25 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนิเมอืงมสักตั ประเทศโอมานเพือ่เปลีย่นเครือ่ง โดยเทีย่วบนิ WY 408 

07.20 น.    เดนิทางถงึสนามบนิมสักตั ประเทศโอมาน  

08.50 น.    เดนิทางตอ่ดว้ยเทีย่วบนิ WY 815 สูเ่มอืงไทย  

18.00 น.    ถงึสนามบนิสวุรณภมู ิดว้ยความประทบัใจมริูล้มื ..   

                            .................................................................................................... 
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หมายเหต ุ   

 ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะยดึถอืความ

ปลอดภยัเป็นหลกั 

 ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีาร

เปลีย่นแปลงขนาดของพาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรอืต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดั

รายการ ขอพจิารณายกเลกิการเดนิทาง หรอื เรยีกเก็บคา่ทวัรเ์พิม่เต็ม ทา่นละ 3,000 บาท 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิ

เตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น) 

พกัเดยีวเพิม่ 

12-17 พ.ค. 66 47,988 47,988 46,988 7,500 

เก็บทปิส าหรบัไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถ+หวัหนา้ทวัร ์70 USD/ทา่น/ทรปิ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั รวมทัง้สิน้ 4 คนื 

2.คา่ตัว๋เครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ กรงุเทพ –ไคโร – กรงุเทพ รวมน ้าหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม 2 ใบ/ตอ่ 1 ทา่น  

3.คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

4.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง  

5.คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ + คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ  

6.คา่วซีา่ประเทศอยีปิต ์(วซีา่กรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยืน่วซีา่กอ่นการเดนิทาง 30 วัน (ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย) 

7.คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

8.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  

วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเทา่นัน้”) 

(หมายเหต:ุ คา่ประกนัอบุติเิหตสุ าหรับเด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 6 เดอืน และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 75 ปี 

ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1.คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2.คา่ภาษีมลูคา่ 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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3.คา่ขีอ่ฐู, คา่เขา้ไปในปิรามดิ, คา่เขา้ชมหอ้งมมัมีฟ่าโรห ์ทีพ่พิธิภณัฑฯ์ และรายการอืน่ที ่ ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

4.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ สัง่พเิศษนอกเหนอืรายการ, มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษ ฯลฯ 

5.คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขบัรถ ทา่นละ 70 USD/ทา่น/ทรปิ         

 

เงือ่นไขในการจองทวัร ์

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 26,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 

งวดที ่2 :ช าระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วนัหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด  

หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิ 

 

ยกเลกิหลังจากวางเงนิมัดจ า บรษัิทฯจะคดิค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่ม่

สามารถ คนืเงนิได ้(ตัวอยา่งเชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

ยกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

 

กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไป

ยงัสายการบนิ โรงแรม และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี้ อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ 

ซึง่ไมส่ามารถแจง้ไดว้่าสามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่ับการพจิารณาและตัดสนิใจ

ของสายการบนิ โรงแรมและในทกุๆบรกิารอืน่ๆเป็นส าคัญ  

 

***หมายเหต*ุ** 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น  ซึง่ใน

กรณีนีท้าง  บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามนั หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกู

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
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หากลกูคา้ทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิลกูคา้ตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่10,000 บาท และคา่วซีา่ตามที่

สถานฑตูฯ เรยีกเก็บ 

 

หมายเหตเุกีย่วกบัการขอนมุตัวิซีา่ประเทศอยีปิตแ์ละขอ้ตา่ง ๆ 

ในการยืน่ขอวซีา่แบบหมูค่ณะ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่น กรณุาจดัเตรยีมเอกสารส าเนา

พาสปอรต์แสกนสเีป็น FILE PDF ไมน่อ้ยกวา่ 30 กอ่นการเดนิทาง  

(ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ ทางสถานฑตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งเสยี

คา่ธรรมเนยีมใหมเ่อง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้) 

ในการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ จะอยูใ่นดลุยพนิจิของทางสถานฑตูฯ ซึง่ในบางกรณี อาจจะมกีารเรยีกเอกสาร

เพิม่เตมิจากทีไ่ดร้ะบไุว ้หรอือาจจะมกีารเรยีกสมัภาษณ์ในบางครัง้ ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิความไมส่ะดวกแกท่า่นได ้ 

 

 อนึง่ระเบยีบของสถานฑตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะ

ราย หากทา่นมขีอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ลอดเวลา ทางบรษัิทฯ จงึตอ้งกราบขออภยั

มา ณ ทีน่ี ้

บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอื

การ ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย 

การสญูหายความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามนั

หรอืคา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

 

 

 

 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นได้

ท าการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิ

ขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี** 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


