
      

 
 

รหสัทวัร ์AEG211-01 
 
 

MAGIC CAIRO 5 DAYS 3 NIGHTS ( WY ) 

เมจิกไคโร 5 วนั 3 คืน บินโอมานแอร ์

           



       
 

 

 

 

ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เท่ียวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-MCT มสักตั 09.10-12.00 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 สุวรรณภูม ิ 08.50-18.00 WY815 5.45 ชัว่โมง 
       

วนัพุธ ที่ 24 พ.ค.66 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินไคโรอียิปต ์                                         ( -/-/ D )                                        

06.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 

เคานเ์ตอร ์M สายการบินโอมาน แอร ์ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความ

สะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน 

09.10 น.    เหินฟ้าสู ่สนามบินมสักตัประเทศโอมาน เพื่อเปล่ียนเครื่อง โดยสายการบินโอมาน แอรเ์ท่ียวบินท่ี 

                     WY 818 (ใชเ้วลาเดินทาง 6.20 ชม. ) 

12.00 น.     เดินทางถึงสนามบิน มสักตัประเทศโอมาน 

14.40 น.     เหินฟ้าสู ่สนามบินไคโร ประเทศอียิปต ์โดยสารการบินโอมาน แอร ์เท่ียวบิน ท่ี WY 405 (ใชเ้วลา 

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี สถานท่ีท่องเท่ียว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมท่ีพกัระดบั 4-5  ดาว 

หรือเทียบเทา่ เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัพุธ ท่ี  

24 พ.ค.66 

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมสักตั-

สนามบินไคโร                          (-/-D) 
  ✓ PYRAMID PARK HOTEL 

วนัพฤหสับดี 

ท่ี 25 พ.ค.66 

ไคโร – กีซา่ – ปิรามิด – สฟริงซ ์–เมมฟิส 

– โรงงานกระดาษ – โรงงานน ้าหอม                    

                                          (B/L/D) 

✓ ✓ ✓ PYRAMID PARK HOTEL 

วนัศุกร ์ท่ี 

26 พ.ค.66 

อเล็กซานเดรีย -หอ้งสมุดแห่งอเล็กซานเด

รียPHOTO STOP OUTSIDE – เสาปอมเปย ์

– คาตาคอม –สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย -  

Dinner ล่องเรือแม่น ้าไนล ์         (B/L/D) 

✓ ✓ ✓ PYRAMID PARK HOTEL 

วนัเสาร ์ท่ี 

27 พ.ค.66 

พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติอียิปต(์ไม่รวมหอ้งมมัม่ี) 

– ป้อมปราการชิทาเดล – สุเหรา่โมหมั

หมดัอาลี -  ตลาดข่านเอลคาลีลี                      

                                          (B/L/D) 

✓ ✓ ✓  

วนัอาทิตย ์ท่ี 

28 พ.ค.66 

 

มสักตั (โอมาน) - สนามบินสุวรรณภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    เดินทาง 4.35 ชม. ) 

17.00 น.     เดินทางถึงสนามบินไคโร ประเทศอียิปต ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) น าทุกท่านเช็ค     

                   เอา้ทจ์ากสนามบินและเดินทางเขา้เมือง  

ค า่   บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

                  น าท่านเขา้สู่ที่พกั PYRAMID PARK  HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

           

วนัพฤหสับดี ที่ 25 พ.ค.66  ไคโร –กีซ่า – มหาปิรามิด – สฟิงซ ์– เมมฟิส – ซคัคาร่า – ปิรามิดขั้นบนัได – ล่อง

แม่น ้าไนล+์Dinner                                                                                                  ( B/L/D ) 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางสู ่เมืองกีซ่า ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก น าท่านชม มหาปิรามิด 

ท่ีไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก  เป็นชื่อเรียกของสถานท่ีฝังพระศพของเมืองเลโทโพ
ลิสโบราณ(ปัจจุบนัคือ ไคโร) ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2,000 ตร.ม. บนท่ีราบสูงทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็น

ท่ีตั้งของมหาปิรามิด 3 องค ์ซ่ึงองคฟ์าโรหแ์หง่อียิปตโ์บราณสรา้งขึ้ นเพื่อฝังพระศพของพระองคเ์อง  

 
นับเป็นสิ่งก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งสิ้ น 30 ปี สรา้งจากแท่งหินขนาด

ใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกวา่ 2 ตนั หินแต่ละกอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่

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

หินแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง น้าหนักกวา่ 60 ตนัภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ ่หอ้งโถง

พระราชา หอ้งโถงพระราชินี เป็นปิรามิดท่ีใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวกนัวา่อาสนะวิหารเซ็นตปิ์เตอรท่ี์กรุง

โรมรวมกบัวิหารเซ็นตป์อลท่ีลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามดิแห่งน้ีได้

อยา่งสบาย  

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

คูฟู10 เมตร สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ ่จึงท าใหดู้สง่ากวา่ปิรามิด 2 องค ์กินเน้ือท่ีประมาณ 1.6 ลา้น

ลูกบาศกเ์มตร มีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แตภ่ายในถูกบุกรุก ท าลายเสยีหายมาก  



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 

(หรือเขา้ไปชมภายในตวัปีระมิดซ่ึงเช่ือว่าเป็นที่ฝังพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมิดนั้น ภายใน

สรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่ มีทางเดินซ่ึงเราสามารถเดินลงไปดูได ้คา่เขา้ชมไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการทวัร ์

และตอ้งไปเขา้คิวซ้ือบตัรเอง เน่ืองจากในแตล่ะวนัจะมีผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกินวนัละ 300 คนเท่านั้น) 
ชม ตัวสฟิงซ ์ท่ีแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และล าตัวเป็นสิงโต 

(หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดตอ่ที่หวัหนา้ทวัร ์ราคาประมาณ $10-15 เหรียญตอ่ท่านตอ่หน่ึงตวั)  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปตโ์บราณกวา่ 5,000 ปี เป็นเมืองท่ี

ไดร้ับการบันทึกในประวติัศาสตร์ว่ามีความส าคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างใหเ้ป็นหน่ึงเดียวโดย

กษัตริยเ์มนาปฐมกษัตริยแ์ห่งราชวงศท่ี์ 1 ท่ีน่ีท่านจะไดช้ม รูปแกะสลกัขนาดยกัษ ์ดว้ยหินอลาบาสเตอรข์อง

ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ฝีมือการแกะสลกัเป็นเยี่ยม ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็นตน้อินทผาลมัขึ้ นสวยงามเป็นทิวแถว 

เดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณท่ีใกลก้นัอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได เป็นสิ่งก่อสรา้งขนาด

ใหญ่ ใชเ้ป็น สถานท่ีฝังพระศพของ กษัตริย ์ ซอเซอร ์และเป็นตน้แบบของ ปีรามิดในยุคต่อมา  

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่บุฟเฟตบ์นเรือล่องไปตามแม่น ้าไนล ์ชมบรรยากาศอนังดงามยามค า่คืนสองฟากฝัง่ 

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

พ้ืนเมืองตา่งๆประกอบดนตร ี

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

 

  

วนัศุกร ์ที่ 26 พ.ค.66 อเล็กซานเดรีย – ป้อมปราการซิทาเดล – หลมุฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอม

เปย ์                                                                                                           (B/L/D)       

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) น าท่านถ่ายรูปคู่กับ ป้อม 

ปราการซิทาเดล (CITADEL) ซ่ึงในอดีตน้ันเป็นท่ีตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือวา่เป็นหน่ึงในสิ่งมหศัจรรยข์อง

โลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐานและไดม้ีรบัการทะนุบ ารุงต่อเติมจากสุลต่านเกยต์เบย ์โดย

รวบรวมซากเดิมบางส่วนเขา้มา พกัผ่อนหยอ่นใจกบัการชมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีสวยงาม  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

บ่าย น าท่านเท่ียวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซ่ึงเป็นเมืองส าคญัในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์เดิมทีเป็นหมู่บา้นประมง

เล็กๆ ท่ีชื่อวา่ ราคอนดาห ์เม่ือ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเม่ือ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 

กวา่ปีก่อนพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จึงใหม้ีการปรบัปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้

คลอ้งจองกบัชื่อของพระองค ์เมืองอเล็กซานเดรียน้ียงัเป็นสถานท่ีส าคญัในต านานรกัอนัยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอ

โฉมชื่อกอ้งโลก พระนางคลีโอพตัรา และนายทหารโรมนั มารค์ แอนโทนี และปัจจุบันเมืองน้ีใหญ่เป็นอนัดับ

สองของประเทศ เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของโลก ชม 

หลมุฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมนัในอดีตมีกว่า 

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

3 ใชเ้ป็นท่ีรวมญาติเพื่อระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเล้ียงสงัสรรคก์นัทั้งวนั ซ่ึงเล่ากนัว่าตอนท่ีนักโบราณคดีคน้พบ

ท่ีน่ีเป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย  ์เป็นสิ่งส าคัญโบราณในสมัยโรมัน

ปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผูน้ าท่ียิ่งใหญ่แห่ง

โรมนั ซ่ึงภายหลงัทั้งสองไดก้ลายเป็นศตัรูกนัและปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต ์และได้

ถูกชาวอิยิปตฆ์่าเสียชีวิต ปัจจุบันน้ีเหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซอ์ีกสองตัว 

ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัสู่เมืองหลวงกรุงไคโร 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

               น าท่านเขา้สู่ที่พกั HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

 

วนัเสารท์ี่ 27 พ.ค.66  ไคโร – พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์- สุเหร่าโมฮมัหมดัอาล ี– ศนูยก์ลางการท ากระดาษ

ปาปิรุส – โรงงานผลิตหวัน ้าหอม – ตลาดข่านเอลคาลิล ิ                                                  (B/L/D) 

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์อนัเล่ืองชื่อ เป็นสถานท่ีท่ีรวมศิลปะวตัถุโบราณมากมายท่ีสุด

(ค่าบตัรเขา้ชมมมัม่ีของพระมหากษัตริยท์ั้ง 11 พระองค ์ไม่ไดร้วมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเขา้ชม

กรุณาติดต่อที่หัวหนา้ทัวร ์ค่าเขา้ชมประมาณ 100 อิยิปตป์อนด ์หรือ ประมาณ 20 USD) ชม โลงศพ



ทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค า ของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังกอ้งโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของ

พระองค ์อาทิเช่น เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อี้ บรรลงักท์องค า  

ซ่ึงภาพบนพนักเกา้อี้ ท่ีโรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรหตุ์ตันคาเมนประทับอยู่บนเกา้อี้ และมีพระมเหสีของ

พระองค์ก าลังทาน ้ ามันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละขา้งอันแสดงถึงความรักความเผ่ือแผ่อันลึกซ้ึง 

นอกจากน้ีท่านยงัจะไดช้มสมบัติอนัล ้าค่าอื่นๆ อีกจ านวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต 

สิ่งของทั้งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กวา่ 3,000 ปี   

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

สถาปนิกชาวกรีก ในแบบตามอย่างออตโตมนั หรือ ตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซ่ึงเป็น

ของขวญัในการแลกเปล่ียนกบัอนุสาวรียป์ลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสท่ีสอง เพื่อสรา้งสัมพันธไมตรีอนัดี

ระหวา่งอียิปตฝ์รัง่เศส  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิ่น 

น าท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็นอยูข่องชาวอิยิปตท่ี์แออดัอยูใ่นเมืองหลวงถึง 15 ลา้นคน ซ่ึงถือ   

วา่เมืองท่ีติดอนัดบัในความแออดัของชุมชนอนัดบัตน้ๆ ของโลก แวะชมศูนยก์ลางการท า กระดาษปาปีรุส 

ซ่ึงเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท าจาก ตน้กก (Papyrus) ใชบ้นัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์

ส าคญัตา่งๆ ในสมยัอียิปตโ์บราณ พรอ้มกบัแวะชม โรงงานผลิตหวัน ้าหอม ซ่ึงกล่าวกนัวา่การท าน ้าหอมน้ีมี

สืบทอดมาตั้งแต่สมยั พระนางคลีโอพตัรา และท่ีน้ียงัเป็นศูนยก์ลางแหล่งผลิตหวัน ้าหอมขนาดใหญ่ใหก้บัย่ีหอ้

แบรนดเ์นมดงั ๆหลายยี่หอ้อีกดว้ย   น าลูกคา้ช็อปป้ิงท่ี ตลาดข่าน เอล-คาลิล ีถือเป็นตลาดเก่าแก่ในอียิปต ์

มีมาตั้งแต่ปี 1382 มีรา้นคา้กวา่ 900 รา้น ตลอดเสน้ทางภายในตลาด อาคารทรงเก่าแก่แบบอาหรบัโบราณ

ถูกดดัแปลงเป็นรา้นคา้ ยิ่งเดินลึกเขา้ไปจะพบมีรา้นคา้ท่ีคงเอกลกัษณแ์บบโบราณของกรุงไคโรใหพ้บเห็น

รวมทั้งสินคา้ท่ีไม่คุน้ตา ส าหรบัสินคา้ท่ีจ าหน่ายตลาดแห่งน้ีมีใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย ทั้งเครื่องเทศ เสื้ อผา้ 

ผา้คลุมไหล่ หมอ้ทองเหลือง ตะเกียง โคมไฟ เครื่องทอง พีระมิดจ าลอง และอื่นๆ อีกมากมาย  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร / ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 

วนัอาทิตย ์ที่ 28 พ.ค.66      ไคโร – มสักตั – กรุงเทพ ฯ  

01.25 น.    เหินฟ้าสูส่นามบินมสักตั โดยเท่ียวบินท่ี “WY 408  



07.25 น.    เดนิทางถึงสนามบินมสักตั ประเทศโอมาน  

08.50 น.    เดนิทางตอ่ดว้ยเที่ยวบิน WY 815 สู่เมืองไทย  

18.00 น.    ถึงสนามบินสุวรณภูมิ ดว้ยความประทบัใจมิรูล้ืม ..   

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

 

หมายเหตุ   

 ระเบียบการการยื่นวีซ่าอียิปตโ์ดยใหบ้ริษัททวัรเ์ป็นด าเนินการให ้ใชเ้พียงส าเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้

งานมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัสิ้ นสุดการเดินทางและตอ้งน าส่งใหท้างทวัรช์า้สุดคือวันที่ 21 เมษายน 66 

      ก าหนดการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภยั  

     เป็นหลกั 

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดนิทาง จะมีการเปลี่ยนแปลง

ขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต  า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ 

ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ่มเต็ม ท่านละ 3,000 บาท 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดียวเพิ่ม 

24-28 พ.ค.66 46,988 46,988 45,988 6,500 

เก็บทิปส าหรบัไกดท์อ้งถิ่น+คนขบัรถ+หวัหนา้ทวัร ์60 USD/ท่าน/ทริป 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ทา่นตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งสิ้ น 3 คนื 

2.ค่าตัว๋เครื่องบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ รวมน ้าหนักกระเป๋า 30 กิโลกรมั 2 ใบ/ต่อ 1 ท่าน  

3.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

4.ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที่ช านาญเสน้ทาง  

5.ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ + ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  

6.ค่าวีซา่ประเทศอียิปต ์(วีซ่ากรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยื่นวีซา่ก่อนการเดินทาง 30 วนั (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

7.ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  

8.ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

(หมายเหตุ: คา่ประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสญัญาฯ) 

 

 

 



อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1.ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

2.ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

3.ค่าขี่อฐู, คา่เขา้ไปในปิรามิด, คา่เขา้ชมหอ้งมมัม่ีฟาโรห ์ท่ีพิพิธภณัฑฯ์ และรายการอื่นท่ี  ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4.ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, คา่อาหาร-เครื่องด่ืม สัง่พิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบารแ์ละทีวีช่อง

พิเศษ ฯลฯ 

5.ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและพนักงานขบัรถ ท่านละ 60 USD/ท่าน/ทริป         

 

 

เงื่อนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : ส ารองทีน่ัง่จา่ย 25, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 21 วนั  

หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

 

กรณียกเลิก 

 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพ้ิจารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่

สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสาย

การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นส าคญั  

 

***หมายเหต*ุ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหน้า 21 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน  ซ่ึงใน

กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สูญเสยีหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุ

สุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคดิตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราคา่น ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลกูคา้ท่านใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิ ลกูคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ  าที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถาน

ฑูตฯ เรียกเก็บ 



 

หมายเหตเุก่ียวกบัการขอนุมตัิวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ตา่ง ๆ 

ในการยื่นขอวีซ่าแบบหมู่คณะ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารส าเนา

พาสปอรต์แสกนสีเป็น FILE PDF น าส่งไม่เกินวนัท่ี 21 เมษายน 66  

(ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ ์ทางสถานฑตูฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสีย

ค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวีซา่อีกครั้ง) 

ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่นดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม

จากท่ีไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครัง้ ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 

 

 อน่ึงระเบียบของสถานฑตูฯ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบติัของลูกคา้ในแต่ละราย 

หากท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือ

การ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท ารา้ย การ

สูญหายความล่าชา้ หรอื อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคดิตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราคา่น ้ามนั

หรือค่าเงนิแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 

 

 

 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางที่

ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 

 


