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ไคโร – พิพิธภณัฑอ์ียปิต ์สถานที่รวบรวมโบราณวตัถุและรอ่งรอยอารยธรรมอียปิตใ์นยุคตา่งๆ  

กีซ่า – สถานท่ีตั้ง มหาปิรามิด 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

เมมฟิส / เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียปิตโ์บราณ / ซคัคารา่  

ปีรามิดขั้นบนัได ตน้แบบของปิรามิดในยุคต่อมา 

อเล็กซานเดรยี / เมืองส าคญัในสมยัพระนางคลีโอพตัรา  

สมัผสับรรยากาศรมิทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน 
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  

05.30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว T 

เคานเ์ตอร ์T01-T05 สายการบินโอมานแอร ์ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความ

สะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน 

09.10 น.   ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมานแอร ์ สู่เมืองมสักตั โดยเท่ียวบิน   “WY818”  บริการอาหารและ 

      เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

12.30 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงมสักตั ประเทศโอมาน เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  

14.40 น. เดินทางจากกรุงมสักตั ประเทศ โอมาน สู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต ์โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบิน 

WY405 

17.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไคโร ประเทศอียิปต์ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสมัภาระในการเดินทาง

เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาทอ้งถิ่น)  

 ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั PYRAMID PARK  HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัที่สอง อเล็กซานเดรีย – ป้อมปราการซิทาเดล – หลมุฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย ์ – 

ล่องเรือแม่น ้าไนล ์+ Dinner + ระบ าหนา้ทอง       

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

ท่านเท่ียวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซ่ึงเป็นเมืองส าคญัในสมยัโรมนัปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บา้นประมง

เล็กๆ ท่ีช่ือวา่ ราคอนดาห ์เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 

กวา่ปีก่อนพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จึงใหม้ีการปรบัปรุงขยายเมืองเพ่ือเป็นเมืองหลวงและตั้งช่ือให้

คลอ้งจองกบัช่ือของพระองค ์เมืองอเล็กซานเดรียน้ียงัเป็นสถานท่ีส าคญัในต านานรกัอนัยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอ

โฉมช่ือกอ้งโลก พระนางคลีโอพตัรา และนายทหารโรมนั มารค์ แอนโทนี และปัจจุบนัเมืองน้ีใหญ่เป็นอนัดับ

สองของประเทศ เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของโลก ชม 

หลมุฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมนัในอดีตมีกว่า 

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

3 ใชเ้ป็นท่ีรวมญาติเพ่ือระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเล้ียงสงัสรรคก์นัทั้งวนั ซ่ึงเล่ากนัว่าตอนท่ีนักโบราณคดีคน้พบ

ท่ีน่ีเป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย  ์เป็นส่ิงส าคัญโบราณในสมัยโรมัน

ปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นช่ือเพ่ือนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผูน้ าท่ียิ่งใหญ่แห่ง

โรมนั ซ่ึงภายหลงัทั้งสองไดก้ลายเป็นศตัรูกนัและปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต ์และได้

ถูกชาวอิยิปตฆ์่าเสียชีวิต ปัจจุบนัน้ีเหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยูอ่ยา่งโด่ดเด่น และสฟิงซอี์กสองตวั  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

บ่าย น าท่านถ่ายรูปคู่กบั ป้อม ปราการซิทาเดล (CITADEL) ซ่ึงในอดีตน้ันเป็นท่ีตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่า

เป็นหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐานและไดม้ีรบัการทะนุบ ารุงต่อเติม

จากสุลต่านเกยต์เบย ์โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเขา้มา พกัผ่อนหย่อนใจกบัการชมทะเลเมดิ เตอรเ์รเนียนท่ี

สวยงาม ไดเ้วลาสมควรเดินทางกลบัสู่เมืองหลวงกรุงไคโร 
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ค า่  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั PYRAMID PARK  HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วนัที่สาม ไคโร –กีซ่า – มหาปิรามิด – สฟิงซ ์– เมมฟิส – ซคัคาร่า – ปิรามิดขั้นบนัได  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก น าท่านชม มหาปิรามิด ท่ี

ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก ซ่ึงเป็นท่ีบรรจุพระบรมศพของกษัตริย์คีออปส์ 

(CHEOPS) หรือ คูฟู ซ่ึงพระองค์เป็นผู้สรา้งขึ้ นเองเมื่อก่อนคริสตกาลประมาณ 25 ,800 ปี นับอายุจนถึง

ปัจจุบนัก็กวา่ 4,500 ปี ถือเป็นปิรามิดท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก นับเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดใชเ้วลา

ก่อสรา้งทั้งส้ิน 30 ปี และก าลงัแรงงานกวา่แสนคน ตดัจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หิน แต่ละกอ้นวางชิดติดกนั

แบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชม ตวัสฟิงซ ์ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็น

พระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสิงโต (หากสนใจข่ีอูฐ กรุณาติดต่อที่หวัหนา้ทวัร ์ราคาประมาณ $10-

15 เหรียญตอ่ท่านตอ่หน่ึงตวั)  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปตโ์บราณกวา่ 5,000 ปี เป็นเมืองท่ี

ไดร้บัการบันทึกในประวติัศาสตรว์่ามีความส าคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างใหเ้ป็นหน่ึงเดียวโดย

กษัตริยเ์มนาปฐมกษัตริยแ์ห่งราชวงศท่ี์ 1 ท่ีน่ีท่านจะไดช้ม รูปแกะสลกัขนาดยกัษ ์ดว้ยหินอลาบาสเตอรข์อง

ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ฝีมือการแกะสลกัเป็นเยี่ยม ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็นตน้อินทผาลมัข้ึนสวยงามเป็นทิวแถว 

เดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณท่ีใกลก้ันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพ่ือชม ปีรามิดขั้นบันได เป็นส่ิงก่อสรา้งขนาด

ใหญ่ ใชเ้ป็น สถานท่ีฝังพระศพของ กษัตริย ์ ซอเซอร ์และเป็นตน้แบบของ ปีรามิดในยุคต่อมา  
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ค า่  บริการอาหารค า่บุฟเฟตบ์นเรือล่องไปตามแม่น ้าไนล ์ชมบรรยากาศอนังดงามยามค า่คืนสองฟากฝัง่ 

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

พ้ืนเมืองตา่งๆประกอบดนตรี 

 น าท่านเขา้สู่ที่พกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สี่        ไคโร –พิพิธภณัฑแ์ห่งชาตอิียปิต-์ตลาดข่านเอลคาลีลี-ไคโร  

เชา้          บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียปิต ์อนัเล่ืองช่ือ เป็นสถานท่ีท่ีรวมศิลปะวตัถุโบราณมากมายท่ีสุด

(ค่าบตัรเขา้ชมมัมม่ีของพระมหากษัตริยท์ั้ง 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 รถศึกและเกา้อ้ีบรรลงักท์องค า  

ซ่ึงภาพบนพนักเกา้อ้ีท่ีโรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรหตุ์ตันคาเมนประทับอยู่บนเกา้อ้ีและมีพระมเหสีของ

พระองค์ก าลังทาน ้ ามันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละขา้งอันแสดงถึงความรักความเผ่ือแผ่อันลึกซ้ึง 

นอกจากน้ีท่านยงัจะไดช้มสมบติัอนัล ้าค่าอ่ืนๆ อีกจ านวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต 

ส่ิงของทั้งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กวา่ 3,000 ปี 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น*- 

บ่าย น าท่านไปชอ้ปป้ิงส้ินคา้พ้ืนเมืองอนังดงามท่ี ตลาดข่านเอลคาลีลี ตลาดส าคัญทางการคา้ขายของพ้ืนเและ

สินคา้ท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซ้ือของพ้ืนเมืองสวยๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นขวดน ้าหอม

ท่ีท าด้วยมือ สินคา้ต่างๆ เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของท่ีระลึก

พ้ืนเมืองต่างๆ 
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ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

                 น าท่านเขา้สู่ที่พกั  PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

วนัที่หา้      ไคโร –สุเหร่าแห่งโมฮมัหมดัอาลี– โรงงานกระดาษปาปิรุส-โรงงานน ้าหอม– สนามบิน  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮมัหมัดอาลี ซ่ึงเร่ิมสรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จใน

ปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ในแบบตามอย่างออตโตมนั หรือ 

ตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซ่ึงเป็นของขวัญในการ

แลกเปล่ียนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสท่ีสอง เพ่ือสร้าง

สมัพนัธไมตรีอนัดีระหวา่งอียิปตฝ์รัง่เศส  

ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

น าท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิยิปตท่ี์แออดัอยู่ในเมืองหลวงถึง 15 ลา้นคน ซ่ึงถือ   

ว่าเมืองท่ีติดอนัดับในความแออดัของชุมชนอนัดับตน้ๆ ของโลก แวะชมศูนยก์ลางการท า กระดาษปาปีรุส 

ซ่ึงเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท าจาก ตน้กก (Papyrus) ใชบ้นัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์

ส าคญัต่างๆ ในสมยัอียิปตโ์บราณ พรอ้มกบัแวะชม โรงงานผลิตหวัน ้าหอม ซ่ึงกล่าวกนัว่าการท าน ้าหอมน้ีมี

สืบทอดมาตั้งแต่สมยั พระนางคลีโอพตัรา และท่ีน้ียงัเป็นศูนยก์ลางแหล่งผลิตหวัน ้าหอมขนาดใหญ่ใหก้บัยี่หอ้

แบรนดเ์นมดงั ๆหลายยี่หอ้อีกดว้ย 

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

    

วนัที่หก      กรุงเทพฯ  

00.45 น. เหินฟ้ากลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY408 

06.55 น    คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินประเทศโอมาน เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ  

08.55 น. ออกเดินทางจากเมืองโอมาน โดยสายการบินโอมานแอรเ์ท่ียวบินท่ี WY815 

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

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

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรอืตัว๋เครือ่งบิน

ภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบรษิทัฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท  

มิฉะนั้นทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบความเสยีหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง  

หรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
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หมายเหต ุ   

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะ

ยึดถือความปลอดภยัเป็นหลกั 

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ทา่น หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง 

จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้ง

แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ทา่น หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการ

เดินทาง  ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเติม 

ทา่นละ 3,000 บาท 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 
พกัเดียวเพิ่ม 

13-18 ต.ค.61 37,888 บาท 37,888 บาท 37,888 บาท 4,500 บาท 

17-22 พ.ย.61 36,888 บาท 36,888 บาท 36,888 บาท 4,500 บาท 

22-27 ธ.ค.61 39,888 บาท 39,888 บาท 39,888 บาท 4,500 บาท 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ -โอมาน–ไคโร –โอมาน-กรุงเทพ ชั้นประหยดั โดยสายการบินโอมานแอร ์

และ น ้าหนักกระเป๋าในการโหลดสมัภาระและเคร่ืองใชส้่วนตวั ท่านละ 1 ช้ิน น ้าหนักไมเ่กิน 23 กิโลกรมั 

2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

3.ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 3 คืน 

4.ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

5.ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ + ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

6.ค่าวีซ่าประเทศอียิปต ์(วีซ่ากรุป๊) ใชเ้วลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วนั (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

7.ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทยมืออาชีพผูช้ านาญเสน้ทาง 

8.ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท  

        วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

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

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าภาษีมลูค่า 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

3. ค่าขี่อูฐ, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมี่ฟาโรห ์11 พระองค ์ท่ีพิพิธภณัฑฯ์ และรายการอ่ืนท่ี ไม่ไดร้ะบุไว ้

ในรายการ 

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม สัง่พิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบารแ์ละทีวี

ช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 4 USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 5 วนั เท่ากบั 20 USD)       

       พนักงานขบัรถ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 5 วนั เท่ากบั 15 USD) 

     ค่าทิปค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ประมาณท่านละ 4 USD / ท่าน / วนั เทียบเท่ากบัไกดท์อ้งถ่ิน  

กรณีจองนอ้ยกวา่ 20 วนัก่อนการเดินทาง ตอ้งท าวีซ่าท่ีเมืองไทย โดยมีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม 2000 บาท / ท่าน  

และตอ้งใช ้เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า รายละเอียดตามทา้ยโปรแกรมทวัร ์

 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

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

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิก 

 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไปยงั

สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่

สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสาย

การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  

 

***หมายเหต*ุ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน  ซ่ึงใน

กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ

จะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุ

สุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ท่านใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลูกคา้ตอ้งช าระค่ามัดจ  าที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถาน

ฑูตฯ เรียกเก็บ 

หมายเหตเุก่ียวกบัการขอนุมตัวีิซ่าประเทศอียปิตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

1. เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศอียปิต ์  กรณีจองนอ้ยกว่า 21 วนั  

- หนงัสือเดินทาง 

   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรบัประทบัตราวีซ่า และตรา

ประทบั  เขา้ประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 4 หนา้เต็ม 

- รูปถ่าย 

   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพ้ืนหลงัสีขาว เท่าน้ัน ทางสถานฑตูไม่

รบัพิจารณารูปถ่ายท่ีเป็นรูปสต๊ิกเกอร ์หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั หรือรูปท่ี

น ามาตดัต่อ 

- หลกัฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางแสดง

ความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไมต่อ้งใชต้วัจริง) 

  ***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา และประทบัตราบริษัทเป็นส าคญั ***** 

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการท างานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสงักดั มีขอ้ความระบุต าแหน่ง เงินเดือน 

รายได ้  วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีไดร้บัอนุมติัใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และจะตอ้งประทบัตราบริษัท

รบัรองเป็นส าคญั   

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่พรอ้มตราประทบัของ    

  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และส าเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา 

- หลกัฐานการเงิน 

  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน(ไมเ่อา STATEMENT) 

 

หมายเหตเุก่ียวกบัการขอนุมตัวีิซ่าประเทศอียปิตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 
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*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่ง

มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไมน่้อยกวา่ 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไมส่มบรูณ ์ทางสถาน

ฑตูฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหมเ่อง หากตอ้งการยื่นวีซ่าอีกครั้ง) 

 *** ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่นดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพ่ิมเติมจาก

ท่ีไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครั้ง ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 

*** อน่ึงระเบียบของสถานฑตูฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบติัของลกูคา้ในแต่ละราย หาก

ท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

2.ตวัอยา่งเอกสารในการยื่นวีซ่า อียปิต ์แบบON ARRIVAL  ตอ้งส่ง

ใหก้บัทางบริษัทก่อนการเดินทาง 21 วนั  

 

 

 

 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 
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**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เก่ียวขอ้งกับวันเดินทางที่

ท่านไดท้  าการจองไวก้ับทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้ับทางเจา้หน้าที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 


	05.30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว T เคาน์เตอร์ T01-T05 สายการบินโอมานแอร์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน
	12.30 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
	14.40 น. เดินทางจากกรุงมัสกัต ประเทศ โอมาน สู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ยวบิน WY405
	หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง



