
 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 12446 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไคโร – อเล็กซานเดรีย 6 วัน 4 คืน 

ประเทศแห่งความยิ่งใหญ่และมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 5,000 ปี ชม มหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และปีรามิดขั้นบันได ซึ่งเปน็ปีรา
มิดต้นแบบอันแรกของโลก อเล็กซานเดรียเมืองตากอากาศริมทะเลเมอร์ดิเตอร์เรเนียน ไฮไลท์ !! น าท่านชมคลองซูเอสทีเ่ชื่อมระหว่างทะเลแดงและทะเลเม

อร์ดิเตอร์เรเนียน                   อันย่ิงใหญ่ในประวัติศาสตร์ 

เดินทางกับสายการบิน โอมานแอร์ (WY) 



วันที่เดินทาง ไฟลท์บิน เวลาออก เวลาถึง 
11 เมษายน 2562 BKK-MCT (WY812) 14.35 17.25 
11 เมษายน 2562 MCT-CAI (WY407) 21.30 23.45 
15 เมษายน 2562 CAI-MCT (WY406) 18.15 00.20+1 
16 เมษายน 2562 MCT-BKK (WY811) 02.20 11.20 

*น้้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน ได้ท่านละ 2 ใบ น้้าหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม* 

Carry on (ถือขึ้นเคร่ือง) ได้ไม่เกิน 1 ใบ น้้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม Size มาตรฐาน  

 

โปรแกรมการเดินทาง 

11 เม.ษ. 62   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  - มัสกัต (โอมาน) – ไคโร (อียิปต์) 

11.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประต ู7-8 เคาน์เตอร์ T สายการบินโอมานแอร์ (WY) 
เจ้าหน้าที่บริษทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัและ อ้านวยความสะดวกแก่คณะ  

14.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองมัสกัต เที่ยวบินที่ WY812 (บริการอาหารและเครือ่งดื่มบนเครื่อง (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าเมืองไทย 4 ชั่วโมง) 

17.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองมัสกัต ประเทศโอมาน น้าท่านเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางต่อ  

21.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองไคโร ประเทศอยีิปต์ เที่ยวบินที่ WY407 (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 35 นาที) 

23.45 น. เดินทางถึงไคโร ประเทศอียิปต์ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรบัสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

  น้าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก ณ โรงแรม Oasis Pyramids หรือระดับเทยีบเท่า 

 

 

 

  

 

  

12 เม.ษ. 62  ไคโร – เมมฟิส – ซัคคาร่า – มหาปีรามิด – สฟริงค์ – โรงงานน  าหอม –    
 โรงงานกระดาษปาปีรสุ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  หลังจากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมือง เมืองเมมฟิส (Memphis) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุค  อยีิปต์โบราณกว่า 
5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รบัการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความส้าคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปตล์า่งให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนา 
ปฐมกษัตริยแ์ห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ทา่นจะได้ชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ดว้ยหินอลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็นเยีย่ม 
ระหว่าง ทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณและรูปแกะสลกัจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพ้ืนดิน อีกทั้งมีต้นอินทผาลัมขึ้น
สวยงามเป็นทิวแถว 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

   

 

 

 

จากนั้นน้าท่านเดินทางออกจากจากเมืองไคโรสู่ เมืองซัคคาร่า (Sakkarah) เพ่ือชมปีรามิดขั้นบันได (Stepped Pyramid) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาด
ใหญ่ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของ ปีรามิดในยุคต่อมาท่านจะไดท้ราบเรื่องของปีรามิดตั้งแต่ผู้สร้างไป
จนถึงวิธีการสร้าง การตัดหินและอืน่ๆ อีกนานัปการที่น่าพิศวงชวนให้ค้นหา จากนั้นน้าท่านถ่ายรูป ชมหอ้งเสาต้นกก (Papyrus column, 
ก้าแพง Cobra Wall และ ชมต้นแบบ สสุานโบราณก่อนประวัติศาสตร์ (Mustaba) 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น้าท่านเดินทางสู่ เมืองกีเซห์ (Gizeh) ชม มหาปิรามิด (Great Pyramid) เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพ ของเมืองเล
โทโพลิสโบราณ (ปัจจบุันคือ ไคโร) ครอบคลุมพ้ืนที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูง เป็นที่สูงชัน ริมขอบทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลาดลงประมาณ 
40 ม. มีล้าคลองจากแม่น้้าไนล์เข้าสู่ ภายใน แยกเขตทะเลทรายออกจากเขตอุดมสมบูรณ์ และเป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ มีขนาด
ลดหลั่นกันตั้งเรียงรายท่ามกลางทะเลทราย โดยปริามิดทั้งสามองค์นี้ เป็นอนุสาวรีย์ทรงเรขาคณิต ที่ชาวกรีกยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกองค์ฟาโรห์แห่งอยีิปต์โบราณสร้างเพ่ือฝั่ง พระศพของพระองค์เองเป็น สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดของโลก ใช้เวลา
สร้างนาน 30 ปี จากหินขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน วางชิดกันแม้กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชมสฟิงซ ์(Sphinx) สลักจากเนินหนิ
ธรรมชาตสิูง 21 เมตรยาว 73 เมตร อยู่ด้านหน้าทางเข้าทางเข้าปิรามิดเครเฟรนส่วนหัวเลียนแบบพระพักตร์เทพ      
 ฮาร์มาคิส ล้าตัวเป็นสิงสูง 20 เมตร ความยาวตลอดล้าตัว 57 เมตร ชาวอียิปต ์นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า                                                                                                   
  (หากสนใจขี่อูฐ กรุณาตดิต่อทีห่ัวหน้าทัวร์ ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่าน ต่อหนึ่งตัว)    

 

 

 

 

 

 

  น้าท่านชม โรงงานท้ากระดาษปาปริุส (Papyrus Factory Outlet) ท่านสามารถ เลือกชม งานวาด ภาพสีน้้าของเหล่า
ศิลปินฝีมือเยี่ยม หรือ เลือกซื้อหาภาพวาดสีน้้าท้าจากกระดาษปาปิรสุของอียิปต์ อันงดงาม มากมายภายใน Gallery   
  จากนั้นชม การสาธิตวิธที้ากระดาษปาปิรสุ กระดาษชนิดแรกของโลก ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ใน
สมัยโบราณ  

 

 

 

 

 

 

 



  และ ชมโรงงานผลิตหัวน้้าหอม 100 % (Original Real Perfume Shop) ซึ่งมีให้ท่านเลือกหากว่า 100 กลิ่น อาทิ 
กลิ่น Aroma, Sandal Wood, Mint, Secret Of Dessert ว่ากันว่าเป็นกลิ่นน้้าหอมที่ชื่นชอบของพระนางคลีโอพัตรา และ กลิ่น Lotus เป็น
กลิ่นที่ ขายดีมากในหมู่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน  

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภตัตาคาร 

  เข้าที่พักโรงแรม OASIS HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

13 เม.ษ. 62  ไคโร – อเล็กซานเดรีย – หลุมฝงัศพใต้ดิน – เสาปอมเปย์ – ไคโร 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                                                              
  น้าท่านเดินทางสู่ เมือง อเล็กซานเดรีย (Alexandria) ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงไคโร เมืองหลวงของอียิปต์ช่วงที่ถูก
ปกครองโดย ชาวกรกีอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือของปากแม่น้้าไนลต์ิดทะเล เมดิเตอร์เรเนียน เดิมเป็นหมู่บ้านประมง เล็ก ๆ สร้างโดย พระ
เจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ปี 332 ก่อน คริสตกาลเป็นต้านาน รักอนัยิ่งใหญ่ของพระนางคลีโอพัตรา และ มาร์ค แอนโทนี ปัจจบุัน 
  เป็นเมืองตาก อากาศที่มีชื่อเสียงแหง่หนึ่งของโลก เดินทางผ่านทะเลทรายที่มีสภาพเป็นกรวดปูน ทราย มีหญ้าแห้งขึ้นเป็น 
หย่อมๆ พาท่านชมเมืองเก่าและเมืองใหม่ ผ่านชมตลาดพ้ืนเมือง และโรงละครโบราณยคุโรมัน จากนั้นน้าท่านชมหลุมศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเด
รีย (Catacombs) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยแ์ห่งโลกยคุกลาง สสุาน ของชาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานแห่งนี้มี 3 ชั้น ชั้นล่าง
   มีทางเดินติดต่อถึงกัน ตลอดประมาณ 100 กม. สร้างในศตวรรษที่ 2 ลึก 32 เมตร นับเป็นสุสานที่มสีภาพ
สมบูรณแ์ละสวยงามที่สุด  

 

 

 

 

 

 

   

  ชม Pompey's  Pillar โบราณสถานที่เก่าแก่ และเป็นเสาหินทีสู่งที่สดุของเมืองอเล็กซานเดรียเป็นเสาหินแกรนิตสีแดงจาก 
เมืองอัสวาน สูง 30 เมตร หัวเสาประดับด้วยลวดลายคอรินเทรียน (ศิลปะกรีก) สร้างถวาย จักรพรรดิ์ Diocletian ในปี ค.ศ. 297 บริเวณ
เดียวกันมีรูปแกะสลักสฟิงซ ์3 ตัว และ Nilometersหลงเหลืออยู ่

 เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น้าท่านชมป้อมปราการเคตเบย์ (Qaitbay's Citadel) เป็นป้อมปราการโบราณที่มคีวามสวยงามตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเล   
เมดิเตอร์เรเนียน โดยป้อมนั้นสร้างขึ้นในช่วงสมัยศตวรรษที่ 15 ในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรสถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ ของ
โลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือ เพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มรีับการทะนุบ้ารุงต่อเติมจากสุลต่าน เกย์ตเบย์ปัจจุบันป้อมได้กลายมาเปน็พิพิธภัณฑ์
ทางทะเลที่มีนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นจ้านวนมาก น้าท่าน เดินทางกลับสู่กรุงไคโร 

 

 

 

 

 

 

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภตัตาคาร 

  เข้าที่พักโรงแรม OASIS HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 



14 เม.ษ. 62  ไคโร – ล่องเรือคลองซูเอช - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ – ล่องเรือ   แม่น  าไนล์ ระบ า
หน้าท้อง (BELLY DANCE) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม           

  น้าท่านสู่ การเดินทางที่ไม่เหมือนใคร หนึ่งในความส้าเร็จครั้งใหญ่ของอียิปต์ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ คลองซูเอช ถือเป็น
หนึ่งในเส้นทางการน้าทางที่ส้าคัญที่สุดที่เชื่อมต่อทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโดยทะเลแดงและเรียนรูป้ระวัติศาสตร์ของมหากาพย ์ ปี 1973 
ระหว่างอียิปต์และอิสราเอล คลองซเูอซสายใหม่ มีความยาว 35 ก.ม. ขุดคู่ขนานไปกับคลองสุเอซเดิมซึ่งมีอายุ 145 ป ีถือเป็นเส้นทางเชื่อม
เอเชียกับยุโรปที ่ใกล้ที่สุด โครงการนี้ยังขุดลอกและขยายฝั่งคลองเดิมเป็นระยะทาง 37 ก.ม. ด้วย ซึ่งจะช่วยย่นเวลาเดินทางส้าหรับเรือขาล่อง
ลงใต้ได้ 7 ชั่วโมง และรองรบัการเดินเรือที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมได้ 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น้าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานทีท่ี่รวมศิลปวัตถุโบราณมากมายที่สุด  (ค่าบัตรเข้าชม
มัมม่ีของพระมหากษัตรยิ์ทั้ง 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเข้าชมกรุณา ติดต่อทีห่วัหน้าทัวร์ค่าเข้าชมประมาณ 100 
อียิปต์ปอนด์ หรอื ประมาณ 12 USD) ชม โลงศพทองค้าแท้ พร้อมหน้ากากทองค้าของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลกและสมบัติส่วนตวั 
อีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเก้าอี้บรรลังกท์องค้า ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้ที่โรแมนติกมาก เปน็
ภาพ ของฟาโรห์ ตุตันคาเมนประทบัอยู่บนเก้าอี้ และมีพระมเหสีของพระองค์ก้าลังทาน้้ามันหอมให้ทั้งคู่ใส ่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึง
ความรักความเผื่อแผ่อันลึกซึ้งนอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้้าค่าอื่นๆ อีกจ้านวนมากเช่น แหวน สร้อย ข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต 
สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ป ี

ค่้า บริการอาหารค่้า Nile Dinner Cruise ล่องเรือ พร้อมชมโชว์อียิปต์ อันเลื่องชื่อของ อียิปต์ และสัมผัส บรรยากาศอัน
งดงามยามค่้าคืนสองฟากฝั่งแม่น้้าไนล์ ชมระบ้าหน้าท้อง (Belly Dance) ศิลปะ สาวชาวอาหรับ ชมระบา้กระโปรง ประดับ ไฟสวยงาม
(Tanora) ศิลปะแห่งการร่ายร้าของชายหนุ่ม ซึ่งโชว์ลีลาศิลปะการควง พรมแบบ อาหรับ ซึ่งต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างน้อย ประมาณ 3 ปีขึ้น
ไป 

 จากนั้นเดินทางกลับสูท่ี่พักโรงแรม OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

15 เม.ษ. 62  สุเหร่าโมฮัมเหม็ดอาลี – ช้อปปิ้งตลาดข่านแอลคาลิลี่ – สนามบิน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม           

 น้าท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Al) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สดุใน กรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จ
ปี ค.ศ.1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม  บริเวณตรงกลางน้้าพุ ออกแบบโดย
 สถาปนิกชาวกรีก ต้องการให้มีรปูแบบเหมือน Blue Mosque ที่ อิสตนับูล แตท่้าได้ไม่เหมือน ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดม
ขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอกี 4 มุม ตัวอาคารสร้างดว้ยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟ
 ระย้างดงามตามแบบศิลปะอสิลามหน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปปแ์ห่งฝรั่งเศสมอบใหร้ัฐบาลอยีิปต์เป็นของขวัญ
แลกกบัเสาโอเบลิสก์ ที่ตั้งอยูท่ี่ Place de la Concorde กรุงปารีส 



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั้นอิสระให้ช้อปปิ้งสินค้าพ้ืนเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ
, เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ ชม ร้านกาแฟอายุร่วม 200 ป ีฟิชาว ีคอฟฟ่ีเฮาส์เปิดขาย ตลอด 24 ชม. นักท่องเที่ยวนิยม ไป
สัมผัส เชิญซื้อ คาร์ทูซ จี้ท้าด้วยทองค้าหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ (Hieroglyphic Characters) ในรูปทรงยาวเก๋,สวยแปลก 
แปลว่ามีอายุยืนยาวอดีตองค์ฟาโรหใ์ช้สลักชื่อขององค์เองตามโบราณสถานและสุสานของพระองค์ 

 ได้เวลาสมควรน้าท่านเดินทางสู่สนามบิน  

18.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมัสกัต โดยเที่ยวบินที่ WY406 สายการบินโอมานแอร ์

16 เม.ษ. 62  มัสกัต (โอมาน) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

00.20 น.  เดินทางถึง เมืองมัสกัต น้าท่านเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางต่อ 

02.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ WY811 

11.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิโดยสวัดิภาพ.......พร้อมความประทบัใจ 

(โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม) 

อัตราค่าบริการ และเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 

ราคาทัวร์ Pharoah Never Die 6 วัน 4 คืน (อัตราค่าบริการ 14 ท่าน) 

วันที่เดินทาง จ านวน 
ผู้ใหญ่  

(พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง  (พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
เด็กไม่เสริมเตียง       (พักกับ

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

11 - 16 เม.ษ.  14 43,500.- 43,500.- 42,500.- 5,500.- 
 

อัตราค่าบริการนี รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป เส้นทาง กรงุเทพ– มัสกัส - ไคโร – มัสกัส - กรุงเทพ สายการบิน 
โอมานแอร์ (WY) รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

 ค่าระวางน้้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. ต่อ 2 ใบ / ท่าน และ กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ  

 ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านในโรงแรมระดับ 4 ดาว ตามทีร่ะบุในรายการหรือระดบัเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 4 คืน พร้อมอาหารเช้า  

 ค่ารถปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช้านาญเส้นทาง  

 ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ, น้้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 ค่าบัตรเข้าชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 

 ค่าวีซ่าประเทศอียปิต์ (วีซ่ากรุป๊) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (ส้าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)  

 บริการน้าทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวรค์นไทยมืออาชีพผู้ช้านาญเส้นทาง 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม ์

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 

 ค่าจัดท้าหนังสือเดินทาง 

 ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และ รายการอื่นที่ไม่ไดร้ะบุไว้ใน
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 



 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (รวม 5 วัน x 3 = 15 USD ต่อท่าน) 

 พนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (รวม 5 วัน x 2 = 10 USD ต่อท่าน) 

 ค่าทิปค่าทปิหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกดท์้องถิ่น แต่ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความประทบัใจของลูกค้า 
ทางบรษิัทมิได้มีการบังคับแต่อย่างใด 

 

เงือ่นไขในการจองทัวร์ 

 งวดที่ 1 : ส้ารองที่นั่งจ่าย 20,000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งส้าเนาหนังสือเดินทาง 

 งวดที่ 2 :ช้าระยอดส่วนที่เหลือ กอ่นการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน  

 หากไม่ช้าระค่าใช้จ่ายภายในก้าหนด ทางบรษิัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

กรณียกเลิก 

 ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ้า บริษทัฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, 
ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ้าห้องพัก เป็นต้น)  

 ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจ้านวน บริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี 

***หมายเหตุ*** 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท้ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซ่ึงในกรณีนี้ทาง  
บริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรอืจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน์ี้ เมื่อเกิดเหตุจ้าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสียหรือได้รบับาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวรแ์ละเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ 

 บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท้าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ 
อุบัติเหตุต่าง ๆ 

 ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจบุัน หากมีการปรบัราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้้ามัน หรือ ค่าเงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษทั สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณด์ังกล่าว 

 เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถกูปฏิเสธการเข้าประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ไดร้ับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช้าระค่าวีซา่ตามที่สถานฑูตฯ เรียกเกบ็ 

*** เอกสารประกอบการขอวีซ่า Egypt *** 

1. หนังสือเดินทาง 

ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือส้าหรบัประทบัตราวีซ่า และ ตราประทบัเข้าประทับ
เข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

2. รูปถ่าย 

ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ้านวน 2 ใบ และต้องเป็นรปูถ่ายที่มี พ้ืนหลังสีขาว เท่านั้น ทางสถานฑูตไม่รับ
พิจารณารูปถ่ายที่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรปูพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรปูถ่ายที่มีวิว ด้านหลัง หรอืรปูที่น้ามาตัดต่อ 

3. หลักฐานการงาน 



กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง ส้าเนา ใบทะเบียนการค้า และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางแสดงความเป็นเจ้าของ
กิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุ้นส่วน  (ไม่ต้องใช้ตัวจริง)  ***** ส้าคัญมาก จะต้องเซ็นช่ือรับรองส้าเนา และประทบัตราบรษิัทเป็นส้าคัญ 
***** 

กรณีเป็นพนักงาน ต้องมีหนังสือรบัรองการท้างานจากทางบรษิัท หรอืหน่วยงานที่สังกัด มีข้อความระบตุ้าแหน่ง เงินเดือน รายได้ วันเริ่มท้า
งาน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องประทับตราบริษทัรบัรองเป็นส้าคัญ  

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรยีน หรือสถาบันที่ก้าลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของทางโรงเรียน 
(เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และส้าเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส้าเนา 

4. หลักฐานการเงิน 

ใบรับรองสถานะทางการเงิน / BANK GARUANTEE ในชื่อของผู้เดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น หมายเหตุเกี่ยวกับการขอ
นุมัติวีซ่าประเทศอียปิตแ์ละข้อต่าง ๆ 

•ในการยื่นขอวีซ่า เพ่ือเป็นการอ้านวยความสะดวกแกทุ่กๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบ ุพร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่น
วีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ 
และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง) 

•ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรยีกเอกสารเพ่ิมเติมจากที่ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมี
การเรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะท้าให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ 

•อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ 
โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษทัฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 

 

 

 

 

 

 


