
 

 

รหัสทัวร PVC1901794 
ทัวรอียิปต SUPER SPECIAL 2 8 วัน 5 คืน (WY) 
| สุ เหราแห งโมฮัมหมัดอาลี  | มหาปรามิด | ตัวสฟ งซ   | เมืองลักซอร  | 
| หุบผากษัตริย | วิหารฮัคเชฟซุต | อนุสาวรียแหงเมมนอน | วิหารลักซอร | 
| ถนนสฟงซหนาแพะ | มหาวิหารคารนัค | น่ังรถเทียมมาไปชม วิหารเอ็ดฟู | 
| วิ ห า ร ค อ ม -อ อ ม -โ บ  | ภ า พ แ ก ะ ส ลั ก พ ร ะ น า ง ค ลี โ อ พั ต ร า  |  
| ภาพแกะสลักการแพทยแผนโบราณ | มหาวิหารอาบูซิมเบล | เขื่อนยักษอัสวาน | 
| เสาหิ น โอ เบลิสก  |พิ พิ ธภัณ ฑ สถานแห งชาติ อียิปต  | โลงศพทองคํา | 
| หนากากทองคํา | ตลาดขานเอลคาลีล ี| 

 



 

 

เดินทางกับสายการบินโอมาน แอร 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  
11.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ช้ัน 4 แถว T เคานเตอร T01-T05 สายการบินโอมานแอร ซึ่งมีเจาหนาที่
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระแกทาน 

14.20 น.       ออกเดินทางสูกรุงมัสกัต โดยเที่ยวบินที่  “WY 405” บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม
บนเคร่ือง 
17.40 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองกรุงมัสกัต ประเทศโอมาน เพ่ือเปลี่ยนเคร่ือง และเดินทางสู

เมืองไคโร ประเทศอียิปต 
21.40 น. เดินทางจากเมืองมัสกัต ประเทศโอมาน สูเมืองไคโร ประเทศอียิปต โดยสายการบิน

โอมานแอร เที่ยวบิน WY405 
วันที่สอง ไคโร –สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี- กีซา – มหาปรามิด – สฟงซ –รถไฟตูนอนสูกรุง

ลักซอร 
 
00.15 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไคโร ประเทศอียิปต ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับ

สัมภาระในการเดินทางเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู เมืองไคโร (เวลาทองถิ่นชากวา
ประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  

 จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู โรงแรมที่พัก CAIRO PYRAMID 
HOTEL  

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
นําทานชม สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเร่ิมสรางในป ค.ศ. 1830 
และเสร็จในป  
ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ในแบบตามอยางออต
โตมัน หรือ ตุรกีในปจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหราซึ่งเปน
ของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรียปลายแหลมโอบิลิสกของรามเซสที่สอง เพ่ือ
สรางสัมพันธไมตรีอันดีระหวางอียิปตฝร่ังเศส  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย ไดเวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสู เมืองกีซา ซึ่งอยูไมไกลจากกรุงไคโรมากนัก นํา

ทานชม มหาปรามิด ที่ไดรับการยกยองวาเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลก ซึ่งเปนที่
บรรจุพระบรมศพของกษัตริยคีออปส (CHEOPS) หรือ คูฟู ซึ่งพระองคเปนผูสรางขึ้น
เองเม่ือกอนคริสตกาลประมาณ 25,800 ป นับอายุจนถึงปจจุบันก็กวา 4,500 ป ถือ
เปนปรามิดที่ ย่ิงใหญที่สุดในโลก นับเปนสิ่งกอสรางที่ ย่ิงใหญและเกาแกที่สุดใชเวลา



 

 

กอสรางทั้งสิ้น 30 ป และกําลังแรงงานกวาแสนคน ตัดจากแทงหินขนาดใหญมาก หิน 
แตละกอนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แมแตกระดาษก็สอดไมผาน ชม ตัวสฟงซ ที่
แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีสวนหัวเปนพระพักตรของฟาโรหและลําตัวเปนสิงโต 
(หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดตอที่หัวหนาทัวร ราคาประมาณ $10-15 เหรียญตอทาน
ตอหนึ่งตัว)  

 
 
 
 
 
 

นําคณะเขาหองพักโรงแรม เพ่ือทําภาระกิจสวนตัว 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 หลังอาหารค่ํา นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ นําทานเดินทางสู เมืองลักซอร โดย

รถไฟตูนอนหองละ 2 ทาน  
วันที่สาม   ลุกซอร –หุบผากษัตริย-วิหารฮัคเชฟซุต-อนุสาวรียแหงเมมนอน- 
                 เรือสําราญลอง แมน้ําไนล  
เชา  บริการอาหารเชา  

นําทานเดินทางถึงเมืองลักซอร  นําทานเดินทางขามไปฝم�งตะวันตกของแมน้ําไนล 
(West Bank) หรือ นครธีบสในสมัยอียิปตโบราณ  อดีตเช่ือวาเปนที่อยูของคนตาย 
หรือ นครของผูวายชนม (Necropolis of Thebes) 
เต็มไปดวยกลุมโบราณสถานที่มีประวัตินาพิศวง 
ปจจุบันเปนสถานที่ทองเท่ียวที่ใหญที่สุดของประเทศ  
ชม หุบผากษัตริย (Valley of the Kings) เปนที่
ฝงพระศพของฟาโรห 63 พระองค ต้ังอยูที่เทือกเขาที
บัน  ทานสามารถเลือกเขาชมไดเพียง  
3 สุสาน  ดานหนาทางเขาสุสานฟาโรหบนยอดเขาน้ัน
ดูคลายปลายแหลมยอดปรามิด  เปนการเลือกหวงซุยในการฝم�งศพ  ใหคลายวาฝงอยู
ใตปรามิด  สุสานเหลาน้ีเปนสุสานที่ถูกเลือกใหเปนสุสานที่เก็บ มัมมี่และสมบัติของ
กษัตริยถึง 63 สุสาน  แตละสุสานมีขนาดใหญเล็กตางกัน  ขึ้นอยูกับระยะเวลา
ครองราชย  สุสานเร่ิมสรางเม่ือฟาโรหครองราชย  และปดเม่ือฟาโรหส้ินพระชนม  
ภายในหลุมมีจิตรกรรมที่งดงามสีสดใสราวกับเพ่ิงวาดเสร็จไมนานน้ี  (ไมรวมคาเขา



 

 

สุสานของฟาโรหตุตันคามอน  ทานละ 100 อิยิปปอนด ถาตองการชมกรุณา
ติดตอไกด) ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดย
สถาปนิก ช่ือ “เซเนมุท” กวา 3,500 ปมาแลวเปนที่ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห
หญิงฮัตเชพซุต  รูจักในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรหหญิงองคเดียวในประวัติศาสตร
อียิปต ที่รุงเรืองมากในสมัยของพระองค  
ชมอนุสาวรียแหงเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรหอาเมน
โฮเทปที่ 3 อดีตเคยใชเปนวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปท่ี 3  ประมาณ 
2,000 กวาปกอน  เกิดเหตุแผนดินไหวอยางรุนแรง  ทําใหตัววิหารพังลงมา  เหลือ
เพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ 2 รูป สูง 20 เมตร 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
นําทานชม วิหารลักซอร (The Temple of Luxor) ซึ่ง
สรางถวายแกเทพอมอน-รา กษัตริยแหงเทพ เชนกัน 
วิหารแหงน้ีไดรับการบูรณะในป ค.ศ. 1883 ภายใน
บริเวณวิหารประกอบดวยซุมประตูขนาดใหญและรูปสลัก
หินแกรนิตขนาด มหึมา สลักเปนรูปฟาโรหรามเซสที่ 2 
และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก เสาหินแกรนิต
ขนาดใหญซึ่งแกะสลักดวยอักษรอียิปตโบราณ(เฮโรกริฟ
ฟค) เพื่อสรรเสริญเทพเจาอมอนรา ซึ่งทานอาจจะไดเห็นเสาเชนน้ีอีกที ่ ปลาซ เดอ 
ลา ทริออง (Place de la Triamph) เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส (แตเอะ! ทําไม
จึงมีเหมือนกันเลาอียิปตไปเอามาจากฝรั่งเศสหรือ? ลองหาคําตอบดูละกัน) ภาพ
สลักท่ีวิหารแหงน้ีก็ถือไดวานาสนใจไมนอย เชน ภาพขบวนนักรบเดินแถว ท่ีสลักอยาง
แตกตางกันวาเปนนักรบชนชาติใดบาง เห็นแลวก็ชวนใหนึกถึง
ภาพสลักขบวนนักรบที่ปราสาทหินในเขมร (ที่วาของกลุม
เสียม --- สยาม จะเดินแตกแถวกัน) นอกจากน้ัน ดานหนา
วิหารจะมี ถนนสฟงซหนาแพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 
กิโลเมตรใชเปนทางเช่ือมระหวางวิหารลักซอรกับวิหารคารนัค  
 นําทานชม มหาวิหารคารนัค (The Temple of Karnak) 
เปนวิหารท่ีใหญที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเน้ือที่ถึง 60 เอเคอร  ซึ่งใหญพอที่จะ
นําโบสถขนาดใหญของยุโรปไปวางไดถึง 10 หลัง มหาวิหารแหงน้ีเร่ิมกอสรางในสมัย
ฟาโรหทุตโมซิสที่ 1 เพ่ือถวายแดเทพอมอน-รา เม่ือกวา 3,600 ป มาแลว หลังจาก



 

 

น้ัน ฟาโรหองคตางๆ ก็เร่ิมสรางเพ่ิมเติม ทําใหวิหารมีขนาดใหญขึ้นอยางมาก แตเห็น
ความย่ิงใหญของวิหารแลว ขอใหทุกทานลองจินตนาการดูวาชาวอียิปตโบราณใชวิธี
ใดในการขนยายเสา และหิน พรอมทั้งการแกะสลักลวดลาย ซึ่งเม่ือทานเห็นความสูง
แลวก็จะย่ิงทําใหนึกไมออกก็เปนได วาเขาใชวิธีทําอยางไร 

  นําทานยัง เรือสําราญที่พักซึ่งเปนเรือสําราญขนาดใหญ ลองไปตามแมน้ําไนล  
ค่ํา  บริการอาหารค่ําบนเรือ ( บุฟเฟต )หลังอาหารชมการแสดง (ข้ึนอยูกับรายการ

ของเรือ)  
พักคางคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว 

วันที่ส่ี  ลุกซอร – เอ็ดฟู- คอมออมโบ - อัสวาน  
เชา   บริการอาหารเชา ขณะ เรือลองไปคอมออมโบ 

เรือเทียบทานําทาน น่ังรถเทียมมาไปชม วิหารเอ็ดฟู  ซึ่งไดรับการยกยองวา  เปน
วิหารอียิปตโบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณท่ีสุด  ต้ังอยูศูนยกลางของบริเวณที่อยูอาศัย  
สรางขึ้นเพ่ือบูชา เทพเจาฮอรัส (Horus) มีเศียรเปนเหน่ียว เปนเทพเจาแหงความดี
และฉลาดรอบรู มองไดไกลเหมือนตาเหยี่ยว อดีตวิหารถูกปกคลุมดวยทรายเกือบถึง
ยอดตัวเสาและหัวเสาเปนเวลานาน ป ค.ศ. 1860 มีการขนทราย ปรากฏวาตัววิหาร
ยังแข็งแรง แนนหนา  ขนาดของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญแบบไพรอนที่วัดได 
79 เมตรตรงดานหนาและสูง 36 ม. วิหารน้ีมีขนาดใหญและสวยงาม สมควรแกเวลา
เดินทางกลับเรือ  (กรุณาทิปคนขับรถมาทานละ US$ 1) เรือลองผานสันดอนที่เอ็ด
นา ระดับน้ําตางกันประมาณ 6 เมตร  ทานสามารถชมการเปดประตูน้ําและการถาย
ระดับน้ําได  บนช้ันดาดฟ�าของเรือ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวันบนเรือ 
นําทานชม วิหารคอม-ออม-โบ ต้ังอยูบนเนินเขาเล็กๆ ที่
ลํ้าออกมาถึงแมน้ําไนล  สามารถเห็นวิวของแมน้ําไนลอัน
งดงาม  คําวา “คอม” เปนภาษาอาหรับ หมายถึงภูเขา
เล็กๆ  วิหารน้ีเกือบเปนวิหารดะโครโพลิสของกรีก  หินที่
ใชสรางแตกตางกับวิหารอ่ืนๆ  อาจเปนเพราะถูกปกคลุม
ดวยทรายเปนเวลานาน  การวางแบบของพื้นที่แปลกและ
เปนเฉพาะตัว เปนวิหารของเทพเจาสององค คือ เทพโซเบค (Sobek) เทพเจาแหง
ความอุดมสมบูรณ มีรูปรางเปนมนุษยแตเศียรเปนจระเข และ เทพเจาฮาโรเอริส 
(Haroeris) เทพเจาแหงการแพทยอียิปตโบราณ  วิหารน้ีสรางบนเนินเขาริมฝم�งแมน้ํา



 

 

ไนล  เปนบริเวณทีมี่จระเขชุกชุมในสมัยโบราณ  วัดน้ีจึงบูชาเทพโซเบก ซึ่งมีหัวเปน
จระเข  และมีจระเขมัมมี่เก็บรักษาไว  ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ซึ่งเปน
รูปแบบของเคร่ืองแตงกายในการทําภาพยนตร  และภาพแกะสลักที่สําคัญ คือ ภาพ
แกะสลักการแพทยแผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปตโบราณ 
และปฏิทินโบราณ  มีรานคามากมายต้ังอยูตลอดแนวทาเรือ  ขายเส้ือผาและสินคา 

ค่ํา       บริการอาหารค่ําบนเรือ  หลังอาหารชมการแสดง (ขึ้นอยูกับรายการของเรือ) 
คางคืนบนเรือ เรือนําทานสูอัสวาน 

วันที่หา   อัสวาน –อาบูซิมเบล-ตลาดพื้นเมืองอัสวาน   
เชา   บริการอาหารเชาบนเรือ 

โดยรถโคช นําทุกทานเดินทางสู มหาวิหารอาบูซิมเบล ชม 
มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ่งประกอบดวยวิหารใหญของ 
ฟาโรหรามเสสที่ 2 และวิหารของ เนเฟอรตารี ซึ่งเปน
มเหสีที่รักของพระองค วิหารอาบูซิมเบลงดงามย่ิงใหญ
และมีช่ือกองโลกเพราะเม่ือมีการสรางเขื่อนขนาดยักษที่อัส
วาน ทําใหวิหาร 17 แหงจมอยูใตน้ํา จนองคการยูเนสโกตองมาชวยยกใหและมหา
วิหารอาบูซิมเบลก็ถูกยกขึ้นสูงจากพื้นดิน  65 เมตร ซึ่งเปนงานที่ยากมาก ใชเวลา
ทั้งส้ิน 4 ป สิ้นคาใชจาย 40 ลานเหรียญสหรัฐ ภายในวิหารใหญมีหองบูชาและมีรูป
สลัก 4 องคน่ังอยู หน่ึงในน้ันคือ ฟาโรหรามเสสที่ 2 พรอมดวยเทพเจาตางๆ อีก 3 
องค และทุกปวันที่ 22 ก.พ. และวันที่ 22 ต.ค. ลําแสงแรกของพระอาทิตยจะสาด
สองเขาไปตองรูปสลัก และวากันวาวันที่ 22 ก.พ. ตรงกับวันประสูติของฟาโรหราม
เสสที่ 2 ขณะที่วันที่ 22 ต.ค. ตรงกับวันขึ้นครองราชยของพระองค แสดงใหเห็นถึง
ความเจริญทางวิทยาการทางการคํานวณของชาวอียิปตโบราณ  

เท่ียง        บริการอาหารกลางวัน  
บาย  นําทานเดินทางกลับสูอัสวาน  
  ใหทานไดเที่ยวชมตลาดพ้ืนเมืองอัสวาน อิสระในการจับจายสินคาตามอัธยาศัย  
ค่ํา       บริการอาหารค่ําบนเรือ  หลังอาหารชมการแสดง (ขึ้นอยูกับรายการของเรือ) 

คางคืนบนเรือ เรือนําทานสูอัสวาน 
 
 
 



 

 

วันที่หก  อัสวาน- เข่ือนยักษอัสวาน-เสาหินโอเบลิสก -รถไฟตูนอนสูไคโร  
เชา   บริการอาหารเชาบนเรือ 

พรอมกับเช็คเอาท (เปนธรรมเนียมที่จะตองใหทิปแกพนักงานบนเรือทานละ 2 
USD ตอวัน)  จากน้ันนําทานไปชม เข่ือนยักษอัสวาน หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกวา High 

Dam ที่สรางข้ึนในป คศ 1960 เพ่ือ  ชวยใหมีน้ํา
หลอเลี้ยงไรนาตลอดป อีกทั้งยังใชพลังน้ําเพื่อผลิต
กระแสไฟฟ�าเพื่อใหเพียงพอกับความตองการของ
คนทั้งประเทศ และเพ่ือป�องกันน้ําไหลทวมจากแมน้ํา
ไนลเวลาฝนตกหนัก ซึ่งเขื่อนน้ีมีความยาว 36,000 

เมตร ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการสรางเข่ือนสรางแมน้ํา
ไนล คือ ทะเลสาบนัสเซอร ( Nasser ) มีความลึก 80 เมตรและกวาง 10 เมตร 
จากน้ันนําทาน ชม เสาหินโอเบลิสก แกะสลักจากหนาผาซึ่งยังไมแลวเสร็จ (The 
Unfinished Obelisk) เปนแทงหินมหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแลว  แตมีรอยราวจึงทิ้ง
คางไวเชนน้ัน  แทงหินน้ีเปนของพระนางฮัทเชปซุท  หากไมแตกราวจะเปนเสาโอเบ
ลิสกที่สูง 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลิสกน้ีเปนอนุสาวรียชนิดหน่ึงของอียิปต
โบราณ สรางเพ่ือบูชาแดเทพ อามุน-รา หรือ สุริยะเทพ /  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน  
จากน้ันนําทาน ชม เสาหินโอเบลิสก แกะสลักจากหนาผาซึ่งยังไมแลวเสร็จ (The 
Unfinished Obelisk) เปนแทงหินมหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแลว  แตมีรอยราวจึงทิ้ง
คางไวเชนน้ัน  แทงหินน้ีเปนของพระนางฮัทเชปซุท  หากไมแตกราวจะเปนเสาโอเบ
ลิสกที่สูง 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลิสกน้ีเปนอนุสาวรียชนิดหน่ึงของอียิปต
โบราณ สรางเพ่ือบูชาแดเทพ อามุน-รา หรือ สุริยะเทพ /  

ค่ํา    บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
หลังอาหารค่ํา นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟ นําทานเดินทางสูกรุงไคโร โดยรถไฟ
ตูนอนหองละ 2 ทาน  
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด   ไคโร-   พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต-ตลาดขาน -มัสกัต  
เชา  บริการอาหารเชา แบบ BREAKFAST BOX 
 นําคณะเขาหองพักโรงแรม เพ่ือทําภาระกิจสวนตัว 

 จากน้ันนําคณะเดินทางเขาชม พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติอียิปต อันเลื่องชื่อของโลกเปนสถานที่ที่รวม
ศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุดในโลกแหงหน่ึงชม  โลง
ศพทองคําแทพรอมหนากากทองคําของฟาโรหตุตัน
คาเมนและสมบัติสวนตัวอีกมากมายของพระองค อาทิ เตียงบรรทม รถศึกและ
เกาอี้บรรลังกทองคําซึ่งภาพบนพนักเกาอ้ีโรแมนติกมาก เปนภาพของฟาโรหตุตันคา
เมนน่ังอยูบนเกาอ้ีและมเหสีของพระองคกําลังทาน้ํามันหอมให ทั้งคูใสรองเทาแตะคน
ละขางอันแสดงถึงความรักอันลึกซึ้ง นอกจากน้ีทานยังจะไดชมสมบัติอันลํ้าคาอ่ืนๆ 
อีกจํานวนมาก เชน แหวน สรอยขอมือ สรอยคอ ฝมือประณีต  สิ่งของท้ังหมดลวนมี
อายุเกาแกกวา 3,300 ป (ชมมัมม่ีของฟาโรหรามเสสที่ 2 และมันม่ีของกษัตริย
ทั้ง 11 พระองค คาเขาชมไมไดรวมอยูในรายการ ประมาณ 100 อิยิปตปอนด) 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น  
อิสระเลือกซื้อส้ินคาพื้นเมืองมากมายที่ “ตลาดขานเอลคาลีลี” ตลาดสําคัญทางการ
คาขายของพ้ืนเมืองและแหลงสินคาที่ระลึกที่ใหญที่สุดในกรุงไคโร ทานสามารถเลือก
ซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไมวาจะเปนขวดน้ําหอมท่ีทําดวยมือ สินคาตางๆ 
เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกแบบ
พ้ืนเมือง  

   ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 
18.45 น.    เหินฟ�ากลับสู ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร เที่ยวบินที่ WY406(กรุป  

25ธ.ค -01 ม.ค.63) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่แปด    กรุงเทพฯ  
00.25 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงมัสกัต สนามบินประเทศโอมาน เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อ

เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 
02..40 น. เหินฟ�ากลับสู ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร เที่ยวบินที่ WY811 
11.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 
  หรือ  ( กรุป 4-11 ธ.ค.62) 
01.30 น.    เหินฟ�ากลับสู ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร เที่ยวบินที่ WY408 
07.20 น. คณะเดินทางกลับถึงกรุงมัสกัต สนามบินประเทศโอมาน เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อ

เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ 
09.05  น. เหินฟ�ากลับสู ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร เที่ยวบินที่ WY815 
17.45 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

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

ในกรณีท่ีผูโดยสารอยูตางจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร, รถไฟ หรือต๋ัวเคร่ืองบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจงใหเจาหนาที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวทุก

ประเภท  
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวรมีการยกเลิกการ

เดินทาง  
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 
หมายเหตุ   
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ขึ้นอยูกับขบวนรถไฟ และเรือ
สําราญ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา แตทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเปนหลัก 
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใชในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู
จัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเติม ทานละ 4,000 บาท 
 
 



 

 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.คาต๋ัวเคร่ืองบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ -โอมาน–ไคโร –โอมาน-กรุงเทพ ช้ันประหยัด โดยสาย
การบินโอมานแอร และ น้ําหนักกระเป�าในการโหลดสัมภาระและเคร่ืองใชสวนตัว ทานละ 1 ช้ิน 
น้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม 
2.คาภาษีสนามบินทุกแหง 
3.คาที่พักหองละ 2 ทานตามท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งส้ิน 3 คืน 
4.คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
5.คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ + คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตาม

รายการ  
6.คาวีซาประเทศอียิปต (วีซากรุป) ใชเวลาในการยื่นวีซากอนการเดินทาง 20 วัน (สําหรับผูถือ
หนังสือเดินทางไทย) 
7.คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถ่ิน และหัวหนาทัวรคนไทยมืออาชีพผูชํานาญเสนทาง 
8.คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
        วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษ

เทาน้ัน”) 
(หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป 

ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 
 
 
 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 

(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

4-11 ธ.ค. 62 52,888  บาท 51,888  บาท 50,888  บาท 9,000  
บาท 

25 ธ.ค.-01 
ม.ค.62 57,888  บาท 56,888  บาท 55,888 บาท 12,500

บาท 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาภาษีมูลคา 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
3. คาขี่อูฐ, คาเขามุดลงไปในปรามิด, คาเขาชมหองมัมม่ีฟาโรห 11 พระองค ที่พิพิธภัณฑฯ และ

รายการอ่ืนที่ไมไดระบุไวในรายการ 
4. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม ส่ังพิเศษนอกเหนือ

รายการ, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ 
5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 4 USD / ทาน / วัน     (คิดเปน 7 วัน เทากับ 28 USD)       
       พนักงานขับรถ ทานละ 3 USD / ทาน / วัน     (คิดเปน 7 วัน เทากับ 21 USD) 
     คาทิปคาทิปหัวหนาทัวร ประมาณทานละ 3 USD หรือ 100 บาท / ทาน / วัน คิดเปน 8 วัน 

800บาท 
กรณีจองนอยกวา 20 วันกอนการเดินทาง ตองทําวีซาที่เมืองไทย โดยมีคาใชจายเพิ่มเติม 2500 บาท 

/ ทาน  
และตองใช เอกสารประกอบการย่ืนวีซา รายละเอียดตามทายโปรแกรมทัวร 

 
เงื่อนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พรอมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
 
กรณียกเลิก 
 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันน้ัน ที่ไมสามารถ คืนเงิน
ได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
 
 
 
 



 

 

กรณีเจ็บป�วย 
จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเร่ืองย่ืน
เอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบริการ เพ่ือใหพิจารณาอีกคร้ัง ทั้งน้ี อาจจะ
ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ ซึ่งไมสามารถแจงไดวาสามารถคืนเงินไดทั้งหมดหรือบางสวน 
หรือไมไดเลย เพราะขึ้นอยูกับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการ
อ่ืนๆเปนสําคัญ  
***หมายเหตุ*** 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 15 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย 15 ทาน  ซึ่งในกรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทัง้หมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถา
ตองการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุจําเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  
บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน 
ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน 
การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ 
ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตาม
อัตราคาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ
ดังกลาว 
เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม
คืนเงินในทุกกรณี 
หากลูกคาทานใด ย่ืนวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติ ลูกคาตองชําระคามัดจําที่ 10,000 บาท 
และคาวีซาตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุเก่ียวกับการขอนุมัติวีซาประเทศอียิปตและขอตาง ๆ 
 

1. เอกสารประกอบขอวีซาเขาประเทศอียิปต  กรณีจองเดินทางนอยกวา 21 วัน  
- หนังสือเดินทาง 
   ตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และตองมีหนาวางเหลือสําหรับ
ประทับตราวีซา และตราประทับ  เขาประทับเขา-ออกอยางนอย 4 หนาเต็ม 
- รูปถาย 
   ตองเปน  ขนาด 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และตองเปนรูปถายที่มีพื้นหลังสีขาว 
เทาน้ัน ทางสถานฑูตไมรับพิจารณารูปถายที่เปนรูปสต๊ิกเกอร หรือรูปพิมพจากคอมพิวเตอร รูปโพ
ลาลอยด และรูปถายที่มีวิวดานหลัง หรือรูปที่นํามาตัดตอ 
- หลักฐานการงาน 
  กรณีเปนเจาของกิจการ ตองแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่
มีช่ือของผูเดินทางแสดงความเปนเจาของกิจการ เปนกรรมการ หรือ หุนสวน  (ไมตองใชตัวจริง) 
  ***** สําคัญมาก จะตองเซ็นช่ือรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเปนสําคัญ ***** 
กรณีเปนพนักงาน ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหนวยงานที่สังกัด มีขอความ
ระบุตําแหนง เงินเดือน รายได   วันเร่ิมทํางาน และชวงเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหลาหยุดงาน เปน
ภาษาอังกฤษเทาน้ัน และจะตองประทับตราบริษัทรับรองเปนสําคัญ   
กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู 
พรอมตราประทับของ    
  ทางโรงเรียน (เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พรอมทั้ง
เซ็นช่ือรับรองสําเนา 
- หลักฐานการเงิน 
  ใบรับรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเดินทาง จากทางธนาคารเปนภาษาอังกฤษ เทาน้ัน(ไมเอา 
STATEMENT) 
หมายเหตุเก่ียวกับการขอนุมัติวีซาประเทศอียิปตและขอตาง ๆ 
*** ในการย่ืนขอวีซา เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทาน กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหครบ
ตามที่ระบุ พรอมสงมอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซา ไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง (ใน
กรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และ
ทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมเอง หากตองการย่ืนวีซาอีกครั้ง) 



 

 

 *** ในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการ
เรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ไดระบุไว หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณในบางคร้ัง ซึ่งอาจจะทําใหเกิด
ความไมสะดวกแกทานได  
*** อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติ
ของลูกคาในแตละราย หากทานมีขอสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดตลอดเวลา 
ทางบริษัทฯ จึงตองกราบขออภัยมา ณ ที่น้ี 
2.ตัวอยางเอกสารในการยื่นวีซา อียิปต แบบON ARRIVAL  กรณีจองลวงหนาและสงหนา

พาสปอรตใหทางบริษัทกอนการเดินทาง 21 วัน  

 
 
 
 
 
 
   



 

 

หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
และมีหนาที่เหลือไวประทับตราไมนอยกวา 2 หนาในกรณีที่สงพาสปอรตเหลืออายุนอยกวา 
6 เดือน ทางเราจะถือวาเปนความประสงคในการใชพาสปอรตเลมที่สงใหเดินทาง กรณีทาง

สายการบินไมใหเดินทาง ทางบริษัทฯขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
** กรณี ถือหนังสือเดินทางตางชาติ โปรดสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม ** 

 
 
 
 
 
 
 
 

**ในกรณีที่ผูโดยสาร มีไฟลทเดินทางภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับวัน
เดินทางที่ทานไดทําการจองไวกับทางบริษัทฯ กรุณาแจงใหกับทางเจาหนาที่ทราบ กอนการ
ชําระเงินคาต๋ัวดังกลาว ถาเกิดขอผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุก

กรณี** 
 
 


