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ตารางเส้นทางการบิน 

เส้นทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถงึ

ปลายทาง 
เที่ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 
โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-MCT มสักัต 09.15-12.35 WY818 6 ชั่วโมง 
มัสกัต MCT-CAI ไคโร 14.50-17.25 WY405 4 ชั่วโมง 
ไคโร CAI-MCT มัสกัต 00.45-06.55 WY408 4 ชั่วโมง 

มัสกัต MCT-BKK สุวรรณภูม ิ 09.05-17.45 WY815 6 ชั่วโมง 
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วนัแรก      สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิมสักตั – สนามบนิไคโร                                            (-/-D) 

06:00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประตู

ทางเขา้ที ่6-7  แถว M เคานเ์ตอรส์ายการบินโอมาน แอร ์ ซึง่มีเจา้หน้าที่บรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้ม

อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน 

 

09.15 น.   ออกเดนิทางโดยสายการบนิ โอมาน แอร ์เทีย่วบนิที ่“WY 818   

12.35 น.  ถงึสนามบนิมสักตั ประเทศโอมาน เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

14.50 น.   ออกเดนิทางโดยสายการบนิ โอมาน แอร ์เทีย่วบนิที ่“WY 405 

17.25 น.   ถงึสนามบนินานาชาตกิรุงไคโร ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระในการเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไคโร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ช ัว่โมง)  

ค ่า            รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

                น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Helnan Dreamland Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่อง   ไคโร – กซีา่ – ปิรามดิ – สฟรงิซ ์–เมมฟิส – หมู่บา้นชาวอยีปิตซ์กัคารา                             (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                 น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงกซีา่ เพือ่เขา้ชม “มหาปีรามดิ”  หน่ึงในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลก ) เป็นชือ่เรยีกของสถานที่

ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบนัคือ ไคโร) ครอบคลุมพืน้ที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวนัออก

เฉียงใต ้เป็นทีต่ัง้ของมหาปิรามิด 3 องค ์ซึง่องคฟ์าโรหแ์ห่งอยีปิตโ์บราณสรา้งขึน้เพือ่ฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็น

ตารางการเดนิทาง 

วันท่ี สถานท่ีท่องเท่ียว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมท่ีพักระดับ 4-5  ดาว 

หรือเทียบเท่า เช้า กลางวนั เย็น 

วันท่ีหน่ึง สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัสกัต-สนามบินไคโร  

(-/-D) 
  ✓ Helnan Dreamland Hotel 

วันท่ีสอง  ไคโร–กีซ่า–ปิรามิด–สฟริงซ์–เมมฟิส–หมู่บ้านชาวอียิปต์

ซักคารา   (B/L/D) 
✓ ✓ ✓ Helnan Dreamland Hotel 

วันท่ีสาม อเล็กซานเดรีย–ห้องสมุดแห่งอเล ็กซานเดรียPHOTO 

STOP OUTSIDE–เสาปอมเปย์–สุสานแหง่อเล็กซานเดรีย 

(B/L/D) 

✓ ✓ ✓ Helnan Dreamland Hotel 

วันท่ีสี่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์(ไม่รวมห้องมัมมี ่ ) -ป้อม

ปราการชิทาเดล – ส ุเหร่าโมหัมหมัดอาลี -Dinner 

ล่องเรือแม่น้ำไนล์  (B/L/D) 

✓ ✓ ✓ Helnan Dreamland Hotel 

วันท่ีห้า ชุมชนอียิปต์โบราณ –คริสตจักรคอปติกออร์โธดอกซ์แห่

งอเล็กซานเดรีย-โรงงานกระดาษปาปิรุส – โรงงาน

น้ำหอม- ตลาดข่านเอลคาลลีี –สนามบินไคโร   (B/L/-) 

✓ ✓   

วันท่ีหก มัสกัต (โอมาน) - สนามบินสุวรรณภูมิ 
    



 
BPV-BEGINNING EGYPT 6D4N_WY_MAR 2033 

 

สิ่งก่อสรา้งทีย่ิ่งใหญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้สิน้ 30 ปี สรา้งจาก

แท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกว่า 2 ตนั หินแต่ละกอ้นวางชดิติดกนัแบบ

แนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซึง่ประกอบดว้ย 

1) ปิรามดิคอีอพส ์(Cheops) หรอืปิรามดิคูฟู สรา้งในพืน้ที ่53 ตร.ม. สงู 146 

เมตร สรา้งดว้ยหนิแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง นา้หนักกว่ากว่า 60 ตนัภายในมีหอ้งโถง

หลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ ่หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชนีิ เป็นปิรามิดทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในโลก กล่าวกนัว่าอาจนาวหิารเซน็ตปิ์เตอรท์ีก่รุงโรมรวมกบัวหิารเซน็ตป์อลที่

ลอนดอน และดูโอโมวหิารแห่งเมืองฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามดิแห่งนีไ้ดอ้ย่างสบาย  

2) ปิรามดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิรามิด 10 เมตร 

สรา้งบนเนินดนิขนาดใหญ่ จงึทาใหดู้สง่ากว่าปิรามิด 2 องค ์กนิเนือ้ทีป่ระมาณ 1.6 ลา้นลูกบาศกเ์มตร มีหอ้งโถงกวา้ง 2 

หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสยีหายมาก  

3) ปิรามดิมเิซรนุิส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มขีนาดเล็กทีสุ่ด สูง 66.45 เมตร 

ปัจจุบนัสูงเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     

ชม “สฟิงซ”์ ที่แกะสลกัจากเนินหนิธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสงิโต ท่านอาจจะขีอู่ฐ

กลางทะเลทรายชมทวิทศันร์อบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลงั อสิระเดนิเทีย่วตามอธัยาศยั (หรอืเขา้ไปชมภายในตวัปีระ

มิดซึง่เช ือ่ว่าเป็นทีฝ่ังพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมิดน้ัน ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่ มีทางเดนิซึง่เราสามารถเดิน

ลงไปดูได ้ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยู่ในค่าบรกิารทวัร ์และตอ้งไปเขา้คิวซือ้บตัรเอง เน่ืองจากในแต่ละวนัจะมีผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่

เกนิวนัละ 300 คนเท่าน้ัน)  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 

หลงัจากน้ันน าคณะเดินทางไป เมืองเมมฟิส ซึง่เป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปตโ์บราณกว่า 5,000 ปี เป็น

เมืองทีไ่ดร้บัการบนัทกึในประวตัศิาสตรว์่ามีความส าคญัในการรวมอยีิปตบ์น และอยีปิตล์่าง ใหเ้ป็นหน่ึงเดยีวโดยกษัตรยิ ์

เมนา  ปฐมกษตัรยิแ์ห่งราชวงศท์ี ่ 1 ทีน่ี่ท่านจะไดช้ม รูปแกะสลกัขนาดยกัษ ์ดว้ยหนิอลาบาสเตอรข์อง ฟาโรหร์ามเสสที่ 

2 ฝีมือการแกะสลกัเป็นเยี่ยม ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณและรูปแกะสลกัจากหินที่ยงั

หลงเหลอือยู่ในระดบัพืน้ดนิ และตน้อนิทผาลมัขึน้สวยงามเป็นทวิแถว แลว้เดนิทางต่อไปยงัเมืองโบราณทีใ่กลก้นัอกีเมือง

คอื ซคัคารา่ เพือ่ชม ปีรามดิขัน้บนัได เป็นสิง่ก่อสรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานทีฝ่ังพระศพของ กษตัรยิซ์อเซอร ์และ

เป็นตน้แบบของปีรามิดในยุคต่อมา ท่านจะไดท้ราบเร ือ่งของปีรามิดตัง้แต่ผูส้รา้งไปจนถงึวธิกีารสรา้ง  การตดัหนิและอืน่ๆ 

อกีนานับประการทีน่่าพิศวงชวนใหค้น้หา  

ค ่า            รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

                น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Helnan Dreamland Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่าม   อเลก็ซานเดรยี – หอ้งสมุดแห่งอเล็กซานเดรยี – เสาปอมเปย ์–สุสานแห่งอเลก็ซานเดรยี       (B/L/D)  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอเล็กซานเดรยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง) น าท่านถ่ายรูปคู่กบั ป้อม ปราการซทิา

เดล (CITADEL)และหอ้งสมุดแห่งอเล็กซานเดรยี ซึง่ในอดตีน้ันเป็นทีต่ัง้ของ ประภาคารฟาโรส ถอืว่าเป็นหน่ึงในสิง่

มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลอืเพียงส่วนทีเ่ป็นฐานและไดม้ีรบัการทะนุบ ารุงต่อเตมิจากสุลต่านเกยต์เบย ์โดย

รวบรวมซากเดมิบางส่วนเขา้มา พกัผ่อนหย่อนใจกบัการชมทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีส่วยงาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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บ่าย น าท่านเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรยี ซึง่เป็นเมืองส าคญัในสมยัโรมนัปกครองอียปิต ์เดิมทีเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ที่

ช ือ่ว่า ราคอนดาห ์เมือ่ 1,200 ปีก่อนครสิตกาล จนเมือ่ 332 ปี ก่อนครสิตกาลหรอืประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจา้อ

เล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จงึใหม้ีการปรบัปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตัง้ช ือ่ใหค้ลอ้งจองกบัชือ่ของพระองค ์

เมืองอเล็กซานเดรยีนี้ยงัเป็นสถานที่ส าคญัในต านานรกัอนัยิง่ใหญ่ของ ราชนีิเลอโฉมชือ่กอ้งโลก พระนางคลโีอพตัรา 

และนายทหารโรมนั มารค์ แอนโทนี และปัจจุบนัเมืองนีใ้หญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศทีต่ิด

กบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีม่ีช ือ่เสยีงแห่งหน่ึงของโลก ชม หลุมฝังศพใตด้นิแห่งอเล็กซานเดรยี 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย ์

แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมนัในอดตีมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใตด้นิแห่งนีม้ีสามช ัน้ ช ัน้ที ่1 มีไวส้ าหรบัล าเลยีง

โลงและศพ ช ัน้ที ่2 เป็นทีฝ่ังศพ และช ัน้ที ่3 ใชเ้ป็นทีร่วมญาตเิพือ่ระลกึถงึผูต้าย โดยมีการเลีย้งสงัสรรคก์นัทัง้วนั ซึง่เล่า

กนัว่าตอนที่นักโบราณคดีคน้พบที่น่ีเป็นคร ัง้แรก บนโตะ๊ยงัมีขวดไวนแ์ละจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย ์เป็นสิ่งส าคญั

โบราณในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นชือ่เพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซซีา่ ผูน้ าที่

ยิง่ใหญ่แห่งโรมนั ซึง่ภายหลงัทัง้สองไดก้ลายเป็นศตัรูกนัและปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรยีในอียปิต ์ และ

ไดถู้กชาวอยิปิตฆ่์าเสยีชวีติ ปัจจุบนันีเ้หลอืเพียงแค่เสาโบราณแบบกรกี ตัง้อยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซอ์กีสองตวั ไดเ้วลา

สมควรเดนิทางกลบัสู่เมืองหลวงกรุงไคโร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

               น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั HOROZON PYRAMID HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่ี ่        พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตอิยีปิต(์ไม่รวมหอ้งมมัมี ่) -ป้อมปราการชทิาเดล - สุเหรา่โมหมัหมดัอาล ี   (B/L/D)  

เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าคณะเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอยีปิต ์อนัเลื่องช ือ่ เป็นสถานที่ที่รวมศลิปะวตัถุโบราณมากมายที่สุด(ค่า

บตัรเขา้ชมมมัมี่ของพระมหากษตัรยิท์ ัง้ 11 พระองค  ์ไม่ไดร้วมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเขา้ชม

กรุณาติดต่อที่หวัหน้าทวัร ์ค่าเขา้ชมประมาณ 100 อิยิปตป์อนด ์หรอื ประมาณ 20 USD) ชม โลงศพ

ทองค าแทพ้รอ้มหน้ากากทองค า ของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนอนัดงักอ้ง

โลก และสมบตัสิ่วนตวัอกีมากมายของพระองค ์ 

อาทเิชน่ เตยีงบรรทม พดั ของเล่นต่าง ๆ รถศกึและเกา้อีบ้รรลงักท์องค า 

ซึง่ภาพบนพนักเกา้อีท้ี่โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรหตุ์ตนัคาเมน

ประทบัอยู่บนเกา้อีแ้ละมีพระมเหสขีองพระองคก์ าลงัทาน ้ามนัหอมให ้ทัง้

คู่ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอันแสดงถึงความรกัความเผื่อแผ่อันลึกซึง้ 

นอกจากนีท่้านยงัจะไดช้มสมบตัอินัล า้ค่าอืน่ๆ อกีจ านวนมากเชน่ แหวน 

สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทัง้หมดลว้นมีอายุเก่าแก่กว่า 

3,000 ปี   

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

น าท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮมัหมดัอาล ีซ ึง่เร ิม่สรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสรจ็ในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวกรกี ในแบบตามอย่างออตโตมนั หรอื ตุรกีในปัจจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหรา่ซึง่เป็นของขวญัในการ

แลกเปลีย่นกบัอนุสาวรยีป์ลายแหลมโอบลิสิกข์องรามเซสทีส่อง เพือ่สรา้งสมัพนัธไมตรอีนัดรีะหว่างอยีปิตฝ์ร ัง่เศส น าทุก

ท่านขึน้ชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึง่ถูกสรา้งขึน้โดย ผูน้ าซาลาดนิในปี ค.ศ.1176และเสรจ็ในปี ค.ศ. 1182 เพือ่ใช ้

ในการต่อสูใ้นสงครามครูเสด    ซึง่ภายในสามารถชมทีพ่กัและทีต่ัง้ของรฐับาลในสมยัน้ัน  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่าบุฟเฟตบ์นเรอืล่องไปตามแม่น ้าไนล ์ชมบรรยากาศอนังดงามยามค ่าคืนสองฟากฝ่ัง 

แม่น ้า พรอ้มชม และร่วมสนุกกบัการแสดง ระบ าหน้าทอ้ง (Belly Dance) อนัเลื่องชื่อและการ แสดง

พืน้เมอืงต่างๆประกอบดนตร ี

                น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั HOROZON PYRAMID HOTEL หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว  



 
BPV-BEGINNING EGYPT 6D4N_WY_MAR 2033 

 

วนัทีห่า้     ชุมชนอยีปิตโ์บราณ –ครสิตจกัรคอปตกิออรโ์ธดอกซแ์ห่งอเลก็ซานเดรยี-โรงงานกระดาษปาปิรุส –       

                   โรงงานน ้าหอม- ตลาดข่านเอลคาลลี ี–สนามบนิไคโร                                                  (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านชมชุมชนอยีปิตโ์บราณ หรอื ไอยคุปต ์เป็นหน่ึงในอารยธรรมทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโลก ตัง้อยู่ทางตอนตะวนัออก 

เฉียงเหนือของทวปีแอฟรกิา มีพืน้ทีต่ัง้แต่ตอนกลางจนถึงปากแม่น ้าไนล ์ ปัจจุบนัเป็นทีต่ัง้ของประเทศอียปิต ์อารยธรรม

อียิปตโ์บราณเน่ืองมาตัง้แต่ยุคก่อนประวตัิศาสตร ์และเร ิม่ปรากฎชดัเมือ่ประมาณ 3,150 ปีก่อนครสิตศกัราช จากการ

รว่มอ านาจทางการเมืองของอยีปิตต์อนเหนือและตอนใต ้  ชมวถีกีารด าเนินชวีติชาวครสิตจกัรคอปตกิออรโ์ธดอกสแ์ห่งอ

เล็กซานเดรยี 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

แวะชม ศูนยก์ลางการท า “กระดาษปาปีรุส” ซึง่เป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท าจากตน้กก (PAPYRUS) ใชบ้นัทกึ

ขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตุการณใ์นสมยัอียปิตโ์บราณพรอ้มกบัแวะชม โรงงานผลิตหวัน ้าหอม PERFUME 

FACTORY ซึง่กล่าวกนัว่าการท าน ้าหอมแบบนี้สบืทอดมาตัง้แต่สมยั พระนางคลีโอพตัรา และยงัเป็นศูนยก์ลาง แหล่ง

ผลดิหวัน ้าหอมขนาดใหญ่ใหก้บัยีห่อ้แบรนดเ์นมดงั ๆหลายยีห่อ้อกีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

                

พรอ้มทัง้จะไดช้มววิเมืองไคโรจากมุมสูงอสิระเลอืกซือ้สิน้คา้พืน้เมืองมากมายที ่ “ตลาดข่านเอลคาลลี”ี ตลาดส าคญั

ทางการคา้ขายของพืน้เมืองและแหล่งสนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลอืกซือ้ของพืน้เมืองสวยๆ 

มากมาย ไม่วา่จะเป็นขวดน ้าหอมทีท่ าดว้ยมือ สนิคา้ต่างๆ เคร ือ่งทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบั พรม 

และของทีร่ะลกึแบบพืน้เมือง เดนิทางสู่สนามบนิไคโร 

วนัทีแ่ปด   ไคโร – สนามบนิมสักตั - สนามบนิสุวรรณภูม ิ

00.45น. เหนิฟ้าสู่สนามบนิเมอืงมสักตั ประเทศโอมานเพือ่เปลีย่นเครือ่ง โดยเทีย่วบนิ WY 408 

06.55 น. ถงึสนามบนิเมืองมสักตั 

09.05 น.   ออกเดนิทางโดยสายการบนิ โอมาน แอร ์เทีย่วบนิที ่“WY 815  

17.45 น.   ถงึ  สนามบนิสุวรรณภมูิ  ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ และ ความประทบัใจมรูิล้มื 

 

**รายการทวัรอ์าจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามตารางการเดนิทางของเรอื โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนข์อง

ลูกคา้เป็นส าคญั** 

 

***เด็กทีอ่ายุ เกนิ 6 ขวบ บงัคบัตอ้งเสรมิเตยีงค่ะ*** 

 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวดั หากมกีารออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรอืต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณา

แจง้ใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯทราบทุกคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท  มฉิะน้ันทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบความ

เสยีหายทีเ่กดิขึน้ในกรณีทีท่วัรม์กีารยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  

พกัเดยีวเพิม่ 

05-10 ม.ีค. 2566 

26-31 ม.ีค. 2566 

42,988 

43,988 

42,988 

43,988 

42,988 

43,988 
7,000 บาท 

เก็บทปิส าหรบัไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถ+หวัหน้าทวัร ์60 USD/ท่าน/ทรปิ 
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หมายเหตุ 

 ก าหนดการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยัเป็นหลกั 

 ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมีการเปลีย่นแปลงขนาดของพาหนะที่

ใชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

1.  ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ-มสักตั-ไคโร–มสักตั - กรุงเทพ ช ัน้ประหยดัโดยสายการบนิ โอมาน แอร ์รวมน ้าหนักกระเป๋า 

30 กโิลกรมั 1 ใบ/ท่าน 

2.   ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง 

3.   ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่านในโรงแรมระดบั 4 ดาว ตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั  

4.   ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่  านาญเสน้ทาง  

5.   ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ 

6.   ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแห่งทีร่ะบุตามรายการ  

7.   ค่าวซีา่ประเทศอยีปิต ์(วซีา่กรุป๊) ใชเ้วลาในการยืน่วซีา่ก่อนการเดนิทาง 30 วนั (ส าหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย) 

8.   ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรค์นไทยมืออาชพีผูช้  านาญเสน้ทาง 

9. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

     วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบติเิหตุส าหรบัเด็กทีม่ีอายุต ่ากว่า 6 เดอืน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปีทางบรษิทัประกนัฯจะชดใชค่้าสนิไหม

ทดแทนเพียงคร ึง่หน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

1. ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

3. ค่าขีอู่ฐ, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมีฟ่าโรห ์11 พระองค ์ทีพ่ิพิธภณัฑฯ์ และรายการอืน่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ เชน่ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าอาหาร-เคร ือ่งดืม่ สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบารแ์ละทวีชีอ่งพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมือง USD 60 / ต่อท่าน / ทรปิ  

6. ค่ายืน่วซีา่เดีย่วทีเ่มืองไทย  

1. ยืน่วซีา่แบบกรุป๊ส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั ไมม่ีค่าใชจ่้ายเพิม่  

2. กรณียืน่ทีเ่มืองไทยแบบวซีา่เดีย่ว 

*ตอ้งยืน่ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ง 30 วนั 

- หนังสอืเดนิทาง 

   ตอ้งมีอายุเหลอืการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับถงึวนัเดนิทาง และตอ้งมีหนา้ว่างเหลอืส าหรบัประทบัตราวซีา่  

- รูปถ่าย 

   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายทีม่ีพืน้หลงัสขีาว เท่าน้ัน ทางสถานฑตูไม่รบัพิจารณา

รูปถ่ายทีเ่ป็นรูปสติก๊เกอร ์หรอืรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลงั หรอืรูปทีน่ ามาตดัต่อ 

- หลกัฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางแสดงความเป็น

เจา้ของกจิการ เป็นกรรมการ หรอื หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจรงิ) 

  ***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซน็ชือ่รบัรองส าเนา และประทบัตราบรษิทัเป็นส าคญั ***** 

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสอืรบัรองการท างานจากทางบรษิทั หรอืหน่วยงานทีส่งักดั มขีอ้ความระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน รายได ้  วนั

เร ิม่ท างาน และชว่งเวลาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และจะตอ้งประทบัตราบรษิทัรบัรองเป็นส าคญั   

กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ตอ้งมีหนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน หรอืสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่ พรอ้มตราประทบัของ    

  ทางโรงเรยีน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และส าเนาบตัรนักเรยีน หรอืบตัรนักศกึษา พรอ้มทัง้เซน็ช ือ่รบัรองส าเนา 

- หลกัฐานการเงิน 

  ใบรบัรองสถานะทางการเงนิในชือ่ของผูเ้ดนิทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน(ไม่เอา STATEMENT) 

หมายเหตุเกีย่วกบัการขอนุมตัวิซีา่ประเทศอยีปิตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

*** ในการยืน่ขอวซีา่ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มส่งมอบเอกสาร

ประกอบการยืน่วซีา่ ไม่นอ้ยกว่า 3 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ ์ทางสถานฑตูฯ อาจจะปฏเิสธการ

อนุมตัวิซีา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีคร ัง้) 



 
BPV-BEGINNING EGYPT 6D4N_WY_MAR 2033 

 

 *** ในการพิจารณาอนุมตัวิซีา่ จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซึง่ในบางกรณี อาจจะมีการเรยีกเอกสารเพิม่เตมิจากทีไ่ดร้ะบุไว ้

หรอือาจจะมีการเรยีกสมัภาษณใ์นบางคร ัง้ ซ ึง่อาจจะท าใหเ้กดิความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 

*** อน่ึงระเบยีบของสถานฑตูฯ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแต่ละราย หากท่านมีขอ้

สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ลอดเวลา ทางบรษิทัฯ จงึตอ้งกราบขออภยัมา ณ ทีนี่ ้

     

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

งวดที ่2 :ช าระยอดส่วนทีเ่หลอื ก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 20 วนั  

หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั 

กรณียกเลกิ 

ยกเลกิหลงัจากวางเงินมดัจ า บรษิทัฯจะคดิค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้จรงิ ณ วนัน้ัน ทีไ่ม่สามารถ คนืเงนิได ้ (ตวัอย่างเชน่ ค่าตั๋วเคร ือ่งบิน, 

ค่าวซีา่, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงนิเต็มจ านวน บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัจะท าเร ือ่งยืน่เอกสารไปยงัสายการบนิ 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพื่อใหพ้ิจารณาอีกคร ัง้ ทัง้นี้ อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึง่ไม่สามารถแจง้ไดว้่า

สามารถคืนเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางส่วน หรอืไม่ไดเ้ลย เพราะขึน้อยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบนิ โรงแรมและในทุกๆ

บรกิารอืน่ๆเป็นส าคญั  

หมายเหตุ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน  ซึง่ในกรณีนีท้าง  

บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ 

เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

บรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของทาง

บรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้หรอือุบตัเิหตุต่าง ๆ 

ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเคร ือ่งบนิ ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน ้ามนั หรอื ค่าเงนิ

แลกเปลีย่น ทางบรษิทั สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋ว ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ท่านใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิลูกคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ าที ่10,000 บาท และค่าวซีา่ตามทีส่ถานฑูตฯ เรยีก

เก็บ 

 

 

 

หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 

และมหีน้าทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า ในกรณีทีส่่งหน้าพาสปอรต์อายุเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืน ทางบรษิทั

ฯไม่รบัผดิชอบกรณีสายการบนิปฏเิสธในการขึน้เครือ่ง 

** กรณี ถอืหนังสอืเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ** 

 

 

 

 

 

 


