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เดินทางกบัสายการบินโอมาน แอร ์
พกัโรงแรมระดบัสี�ดาว พรอ้มรายการล่องแม่นํ�าไนล ์ชมระบาํหนา้ทอ้งอนัลือชื�อของอียปิต ์

    
 เมืองกีซ่า เป็นสถานที�ตั�งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ ์� ใน � สิ�งมหศัจรรยซึ�งมีชื�อเสียงกอ้งโลก 

 กรุงไคโร ชม พิพิธภณัฑอ์ียิปต ์สถานที�รวบรวมโบราณวตัถุและรอ่งรอยอารยธรรมอียิปตใ์นยุคต่างๆ,

หน้ากากฟาโรห ์และโลงศพทองคาํแท,้ หอ้งแสดงสมบติัของฟาโรห ์รวมไปถึงมมัมี�  
 นอนเรือ ระดบั � ดาว ล่องแม่นํ�าไนล ์เที�ยว เมือง ลกัซอร ์ ชม หุบผากษตัรยิ ์(Valley of the Kings) เป็นที�ฝัง

พระศพของฟาโรห ์63 พระองค ์ชม วิหารฮคัเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ชื�อ 

“เซเนมุท” กวา่ 3,500 ปีชม วิหารลกัซอร ์(The Temple of Luxor) ซึ�งสรา้งถวายแกเ่ทพอมอน-รา กษัตริยแ์ห่ง

เทพ 
    ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ�งประกอบดว้ยวิหารใหญ่ของ ฟาโรหร์ามเสสที� � และวิหารของ เนเฟอรต์ารี ซึ�งเป็น

มเหสีที�รกัของพระองค ์วิหารอาบซิูมเบลงดงามยิ�งใหญ่และมีชื�อกอ้งโลกเพราะเมื�อมีการสรา้งเขื�อนขนาดยกัษ์
ที�อสัวาน ทาํใหวิ้หาร �� แห่งจมอยูใ่ตนํ้�า 

  ชม เขื�อนยกัษอ์สัวาน หรืออีกชื�อหนึ�งเรียกวา่ High Dam ที�สรา้งขึ� นในปี คศ 1960 

  สมัผสัรปูแบบใหม่แบบครบวงจรในการท่องเที�ยว นอนคา้งคืนบนรถไฟ ตูน้อนหอ้งละ  � ท่าน  
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

��.�� น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น � แถว T 

เคานเ์ตอร ์T01-T05 สายการบินโอมานแอร ์ซึ�งมีเจา้หน้าที�บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความ

สะดวกดา้นสมัภาระแกท่่าน 

��.�� น.       ออกเดินทางสู่กรุงมัสกัต โดยเที�ยวบินที�  “WY ���” บริการอาหารและเครื�องดื�มบนเครื�อง 

��.�� น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองกรุงมสักตั ประเทศโอมาน เพื�อเปลี�ยนเครื�อง และเดินทางสู่เมืองไคโร ประเทศอียปิต ์

��.�� น. เดินทางจากเมืองมสักตั ประเทศโอมาน สู่เมืองไคโร ประเทศอียปิต ์โดยสายการบินโอมานแอร ์เที�ยวบิน 
WY405 

 

วนัที�สอง ไคโร –สุเหร่าแห่งโมฮมัหมดัอาล-ี กีซ่า – มหาปิรามิด – สฟิงซ ์–รถไฟตูน้อนสู่กรุงลกัซอร ์
 
��.�� น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไคโร ประเทศอียิปต์ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระในการเดินทาง

เรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย � ชั �วโมง)  
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 จากนั�นนําท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที�พกั CAIRO PYRAMID HOTEL  
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮมัหมดัอาลี ซึ�งเริ�มสรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี  
ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ในแบบตามอย่างออตโตมนั หรือ ตุรกี
ในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ�งเป็นของขวญัในการแลกเปลี�ยนกบั
อนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที�สอง เพื�อสรา้งสัมพันธไมตรีอันดี
ระหวา่งอียิปตฝ์รั �งเศส  

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควร นําคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึ�งอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก นําท่านชม มหาปิรามิด ที�

ได ้รับการยกย่องว่าเป็น � ใน � สิ�งมหัศจรรย์ของโลก ซึ�งเป็นที�บรรจุพระบรมศพของกษัตริย์คีออปส ์
(CHEOPS) หรือ คูฟู ซึ�งพระองค์เป็นผู้สรา้งขึ� นเองเมื�อก่อนคริสตกาลประมาณ ��,��� ปี นับอายุจนถึง
ปัจจุบนักก็วา่ �,��� ปี ถือเป็นปิรามิดที�ยิ�งใหญ่ที�สุดในโลก นับเป็นสิ�งกอ่สรา้งที�ยิ�งใหญ่และเก่าแกที่�สุดใชเ้วลา
กอ่สรา้งทั�งสิ� น 30 ปี และกาํลงัแรงงานกวา่แสนคน ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หิน แต่ละกอ้นวางชิดติดกนั
แบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชม ตวัสฟิงซ ์ที�แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็น
พระพกัตรข์องฟาโรห์และลาํตัวเป็นสิงโต (หากสนใจขี�อูฐ กรุณาติดต่อที�หัวหนา้ทวัร ์ราคาประมาณ $10-
15 เหรยีญต่อท่านต่อหนึ�งตวั)  

 
 
 
 
 
 

นาํคณะเขา้หอ้งพกัโรงแรม เพื�อทาํภาระกิจส่วนตวั 
คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  
 หลงัอาหารคํ �า นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ นาํท่านเดินทางสู่ เมืองลกัซอร ์ โดยรถไฟตูน้อนหอ้งละ � 

ท่าน  
 
วนัที�สาม  ลุก๊ซอร ์–หุบผากษตัรยิ-์วิหารฮคัเชฟซุต-อนุสาวรยีแ์ห่งเมมนอน-เรือสาํราญล่อง แม่นํ�าไนล ์ 

เชา้  บริการอาหารเชา้  

นาํท่านเดินทางถึงเมืองลกัซอร ์ นําท่านเดินทางขา้มไปฝั�งตะวนัตกของแม่นํ�าไนล ์(West Bank) หรือ 

นครธีบสใ์นสมยัอียปิตโ์บราณ  อดีตเชื�อวา่เป็นที�อยู่ของคนตาย หรือ นครของผูว้ายชนม ์(Necropolis of 

Thebes) เต็มไปดว้ยกลุ่มโบราณสถานที�มีประวติัน่าพิศวง ปัจจุบนั

เป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�ใหญ่ที�สุดของประเทศ  ชม หุบผากษตัรยิ ์

(Valley of the Kings) เป็นที�ฝังพระศพของฟาโรห ์63 พระองค ์

ตั�งอยูที่�เทือกเขาทีบนั  ท่านสามารถเลือกเขา้ชมไดเ้พียง  
� สุสาน  ดา้นหน้าทางเขา้สุสานฟาโรหบ์นยอดเขานั�นดูคลา้ย
ปลายแหลมยอดปิรามิด  เป็นการเลือกหวงซุย้ในการฝั�งศพ  ให้
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คลา้ยวา่ฝังอยูใ่ตปิ้รามิด  สุสานเหล่านี� เป็นสุสานที�ถูกเลือกใหเ้ป็นสุสานที�เกบ็ มมัมี�และสมบติัของกษัตริย์
ถึง �� สุสาน  แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกนั  ขึ� นอยูก่บัระยะเวลาครองราชย ์ สุสานเริ�มสรา้งเมื�อ
ฟาโรหค์รองราชย ์ และปิดเมื�อฟาโรหสิ์� นพระชนม ์ ภายในหลุมมีจิตรกรรมที�งดงามสีสดใสราวกบัเพิ�งวาด

เสร็จไม่นานนี�   (ไม่รวมค่าเขา้สุสานของฟาโรหต์ตุนัคามอน  ท่านละ ��� อิยิปปอนด ์ถา้ตอ้งการชม

กรุณาตดิต่อไกด)์ ชม วิหารฮคัเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ชื�อ “เซเน

มุท” กวา่ 3,500 ปีมาแลว้เป็นที�ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรหห์ญิงฮตัเชพซุต  รูจ้กัในนาม “ราชินีหนวด” 

ฟาโรหห์ญิงองคเ์ดียวในประวติัศาสตรอี์ยิปต ์ที�รุ่งเรืองมากในสมยัของพระองค ์ 

ชมอนุสาวรียแ์ห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรหอ์าเมนโฮเทปที� � อดีตเคยใชเ้ป็น

วิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที� �  ประมาณ �,��� กวา่ปีกอ่น  เกดิเหตุแผ่นดินไหวอยา่งรุนแรง  

ทาํใหต้วัวิหารพงัลงมา  เหลือเพียงรปูสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รปู สงู 20 เมตร 

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 

นําท่านชม วิหารลกัซอร ์(The Temple of Luxor) ซึ�งสรา้งถวายแกเ่ทพ

อมอน-รา กษัตริยแ์ห่งเทพ เช่นกนั วิหารแห่งนี� ไดร้บัการบรูณะในปี 

ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบดว้ยซุม้ประตูขนาดใหญ่และรปู

สลกัหินแกรนิตขนาด มหึมา สลักเป็นรปูฟาโรหร์ามเซสที� 2 และมหา
ราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก ์เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ซึ�งแกะสลกั

ดว้ยอกัษรอียปิตโ์บราณ(เฮโรกริฟฟิค) เพื�อสรรเสริญเทพเจา้อมอนรา 

ซึ�งท่านอาจจะไดเ้ห็นเสาเช่นนี� อีกที�  ปลาซ เดอ ลา ทริออง (Place de la 

Triamph) เมืองปารีส ประเทศฝรั �งเศส (แต่เอะ๊! ทาํไมจงึมีเหมือนกนัเล่าอียิปตไ์ปเอามาจากฝรั �งเศส

หรือ? ลองหาคาํตอบดูละกนั) ภาพสลกัที�วหิารแห่งนี� ก็ถือไดว้า่น่าสนใจไม่น้อย เช่น ภาพขบวนนักรบเดิน

แถว ที�สลักอยา่งแตกต่างกนัวา่เป็นนักรบชนชาติใดบา้ง เห็นแลว้ก็ชวนใหนึ้กถึงภาพสลกัขบวนนักรบที�
ปราสาทหินในเขมร (ที�วา่ของกลุ่มเสียม --- สยาม จะเดินแตกแถวกนั) นอกจากนั�น ดา้นหน้าวิหารจะมี 

ถนนสฟิงซห์นา้แพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กิโลเมตรใชเ้ป็นทางเชื�อม

ระหวา่งวิหารลักซอรก์บัวิหารคารนั์ค  

 นําท่านชม มหาวิหารคารน์ัค (The Temple of Karnak) เป็นวิหารที�ใหญ่

ที�สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื� อที�ถึง 60 เอเคอร์  ซึ�งใหญ่พอที�จะนํา

โบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางไดถึ้ง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี� เริ�มก่อสรา้ง

ในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที� 1 เพื�อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื�อกว่า 3,600 ปี 

มาแลว้ หลังจากนั�น ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ�มสรา้งเพิ�มเติม ทําใหว้ิหารมีขนาดใหญ่ขึ� นอย่างมาก แต่เห็น
ความยิ�งใหญ่ของวิหารแลว้ ขอใหทุ้กท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปต์โบราณใชว้ิธีใดในการขนยา้ยเสา 
และหิน พรอ้มทั�งการแกะสลกัลวดลาย ซึ�งเมื�อท่านเห็นความสงูแลว้ก็จะยิ�งทาํใหนึ้กไม่ออกก็เป็นได ้วา่เขาใช้
วิธีทําอยา่งไร 

  นําท่านยงั เรือสาํราญที�พกัซึ�งเป็นเรือสาํราญขนาดใหญ่ ล่องไปตามแม่นํ�าไนล ์ 
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คํ �า  บริการอาหารคํ �าบนเรอื ( บุฟเฟต ์)หลงัอาหารชมการแสดง (ขึ� นอยู่กบัรายการของเรือ)  

พกัคา้งคืนบนเรือ ระดบั � ดาว 

วนัที�สี�   ลุก๊ซอร ์– เอ็ดฟู- คอมออมโบ - อสัวาน  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ขณะ เรือล่องไปคอมออมโบ 

เรือเทียบท่านําท่าน นั �งรถเทียมมา้ไปชม วิหารเอ็ดฟู  ซึ�งไดร้บัการยกยอ่งวา่  เป็นวิหารอียิปต์โบราณที�ยงัคง

สภาพสมบรูณที์�สุด  ตั�งอยูศู่นยก์ลางของบริเวณที�อยูอ่าศยั  สรา้งขึ� นเพื�อบชูา เทพเจา้ฮอรสั (Horus) มีเศียรเป็น

เหนี�ยว เป็นเทพเจา้แห่งความดีและฉลาดรอบรู ้มองไดไ้กลเหมือนตาเหยี�ยว อดีตวิหารถูกปกคลุมดว้ยทรายเกือบถึง
ยอดตวัเสาและหวัเสาเป็นเวลานาน ปี ค.ศ. ���� มีการขนทราย ปรากฏวา่ตัววิหารยงัแข็งแรง แน่นหนา  ขนาด
ของวิหารยาว ��� เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนที�วดัได ้�� เมตรตรงดา้นหน้าและสงู �� ม. วิหารนี� มีขนาดใหญ่

และสวยงาม สมควรแกเ่วลาเดินทางกลบัเรือ  (กรุณาทิปคนขบัรถมา้ท่านละ US$ 1) เรือล่องผ่านสนัดอนที�เอ็ดน่า 

ระดบันํ�าต่างกนัประมาณ 6 เมตร  ท่านสามารถชมการเปิดประตนํู�าและการถ่ายระดบันํ�าได ้ บนชั�นดาดฟ้าของเรือ 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ 

นําท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ตั�งอยูบ่นเนินเขาเล็กๆ ที�ลํ�าออกมาถึงแม่นํ�า

ไนล ์ สามารถเห็นวิวของแม่นํ�าไนลอ์นังดงาม  คาํวา่ “คอม” เป็นภาษาอาหรบั 

หมายถึงภเูขาเล็กๆ  วิหารนี� เกือบเป็นวหิารดะโครโพลิสของกรีก  หินที�ใชส้รา้ง
แตกต่างกบัวิหารอื�นๆ  อาจเป็นเพราะถูกปกคลุมดว้ยทรายเป็นเวลานาน  การ
วางแบบของพื� นที�แปลกและเป็นเฉพาะตวั เป็นวิหารของเทพเจา้สององค ์คือ 

เทพโซเบค (Sobek) เทพเจา้แห่งความอุดมสมบรูณ ์มีรปูร่างเป็นมนุษยแ์ต่เศียร

เป็นจระเข ้และ เทพเจา้ฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจา้แห่งการแพทยอี์ยิปต์โบราณ  วิหารนี� สรา้งบนเนินเขาริมฝั�ง
แม่นํ�าไนล ์ เป็นบริเวณที�มีจระเขชุ้กชุมในสมยัโบราณ  วดันี� จึงบชูาเทพโซเบก ซึ�งมีหวัเป็นจระเข ้ และมีจระเขม้มัมี�
เก็บรกัษาไว ้ ชมภาพแกะสลกัพระนางคลีโอพตัรา ซึ�งเป็นรปูแบบของเครื�องแต่งกายในการทาํภาพยนตร ์ และ

ภาพแกะสลักที�สาํคญั คือ ภาพแกะสลกัการแพทยแ์ผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลกูของหญิงอียปิต์

โบราณ และปฏิทินโบราณ  มีรา้นคา้มากมายตั�งอยูต่ลอดแนวท่าเรือ  ขายเสื� อผา้และสินคา้ 
คํ �า      บรกิารอาหารคํ �าบนเรอื  หลงัอาหารชมการแสดง (ขึ� นอยู่กบัรายการของเรือ)  

คา้งคืนบนเรือ เรือนาํท่านสู่อสัวาน 

 

วนัที�หา้   อสัวาน –อาบูซิมเบล-ตลาดพื� นเมืองอสัวาน   

เชา้   บริการอาหารเชา้บนเรือ 

โดยรถโคช้ นําทุกท่านเดินทางสู่ มหาวิหารอาบูซิมเบล ชม มหาวิหารอาบูซิ

มเบล ซึ�งประกอบดว้ยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที� � และวิหารของ เนเฟอร์

ตารี ซึ�งเป็นมเหสีที�รกัของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบลงดงามยิ�งใหญ่และมีชื�อกอ้ง
โลกเพราะเมื�อมีการสรา้งเขื�อนขนาดยกัษ์ที�อสัวาน ทําใหว้ิหาร �� แห่งจมอยู่ใต้
นํ�า จนองค์การยูเนสโกต้อ้งมาช่วยยกใหแ้ละมหาวิหารอาบูซิมเบลก็ถูกยกขึ� นสูง
จากพื� นดิน  �� เมตร ซึ�งเป็นงานที�ยากมาก ใชเ้วลาทั�งสิ� น � ปี สิ� นค่าใชจ้า่ย �� ลา้นเหรียญสหรฐั ภายใน
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วิหารใหญ่มีหอ้งบูชาและมีรปูสลัก � องคนั์�งอยู่ หนึ� งในนั�นคือ ฟาโรหร์ามเสสที� � พรอ้มดว้ยเทพเจา้ต่างๆ 
อีก � องค์ และทุกปีวนัที� �� ก.พ. และวนัที� �� ต.ค. ลําแสงแรกของพระอาทิตยจ์ะสาดส่องเขา้ไปตอ้งรูป
สลกั และว่ากนัว่าวนัที� �� ก.พ. ตรงกบัวนัประสติูของฟาโรห์รามเสสที� � ขณะที�วนัที� �� ต.ค. ตรงกบัวนั
ขึ� นครองราชยข์องพระองค ์แสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคาํนวณของชาวอียปิตโ์บราณ  

เที�ยง        บริการอาหารกลางวนั  

บ่าย  นาํท่านเดินทางกลบัสู่อสัวาน  

  ใหท้่านไดเ้ที�ยวชมตลาดพื� นเมืองอสัวาน อิสระในการจบัจา่ยสินคา้ตามอธัยาศยั  

คํ �า       บริการอาหารคํ �าบนเรอื  หลงัอาหารชมการแสดง (ขึ� นอยู่กบัรายการของเรือ)  

คา้งคืนบนเรือ เรือนาํท่านสู่อสัวาน 

วนัที�หก  อสัวาน- เขื�อนยกัษอ์สัวาน-เสาหินโอเบลิสก ์-รถไฟตูน้อนสูไ่คโร  

เชา้   บริการอาหารเชา้บนเรือ 

พรอ้มกบัเช็คเอาท์ (เป็นธรรมเนียมที�จะตอ้งใหท้ิปแก่พนกังานบนเรือท่านละ � USD ต่อวนั)  จากนั�น

นําท่านไปชม เขื�อนยกัษอ์สัวาน หรืออีกชื�อหนึ�งเรียกว่า High Dam ที�สรา้งขึ� นในปี คศ 1960 เพื�อ  ช่วยใหมี้

นํ�าหล่อเลี� ยงไร่นาตลอดปี อีกทั�งยงัใชพ้ลงันํ�าเพื�อผลิตกระแสไฟฟ้า
เพื�อใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของคนทั�งประเทศ และเพื�อป้องกนั
นํ�าไหลท่วมจากแม่นํ�าไนลเ์วลาฝนตกหนัก ซึ�งเขื�อนนี� มีความยาว 

36,000 เมตร ซึ�งนักท่องเที�ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที�เกิดจาก

การสรา้งเขื�อนสรา้งแม่นํ�าไนล ์คือ ทะเลสาบนสัเซอร ์( Nasser ) 

มีความลึก 80 เมตรและกวา้ง 10 เมตร จากนั�นนําท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก ์แกะสลกัจากหน้าผาซึ�งยงัไม่

แลว้เสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหินมหึมาที�สกดัเกือบเสร็จแลว้  แต่มีรอยราวจงึทิ� งคา้งไว ้
เช่นนั�น  แท่งหินนี� เป็นของพระนางฮทัเชปซุท  หากไม่แตกรา้วจะเป็นเสาโอเบลิสกที์�สงู �� เมตร หนัก 

�,��� ตนั เสาโอเบลิสกนี์� เป็นอนุสาวรียช์นิดหนึ�งของอียปิตโ์บราณ สรา้งเพื�อบูชาแด่เทพ อามุน-รา หรือ 
สุริยะเทพ /  

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั  

จากนั�นนําท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก ์แกะสลกัจากหน้าผาซึ�งยงัไม่แลว้เสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็น

แท่งหินมหึมาที�สกดัเกือบเสร็จแลว้  แต่มีรอยราวจงึทิ� งคา้งไวเ้ชน่นั�น  แท่งหินนี� เป็นของพระนางฮทัเชปซุท  

หากไม่แตกรา้วจะเป็นเสาโอเบลิสกที์�สงู �� เมตร หนัก �,��� ตนั เสาโอเบลิสกนี์� เป็นอนุสาวรียช์นิดหนึ�ง

ของอียปิตโ์บราณ สรา้งเพื�อบชูาแด่เทพ อามุน-รา หรือ สุริยะเทพ /  

คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  
 หลงัอาหารคํ �า นาํท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ นาํท่านเดินทางสู่กรุงไคโร โดยรถไฟตูน้อนหอ้งละ � ท่าน  
วนัที�เจด็   ไคโร-   พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต-์ตลาดข่าน -มสักตั  

เชา้  บริการอาหารเชา้ แบบ BREAKFAST BOX 

 นาํคณะเขา้หอ้งพกัโรงแรม เพื�อทาํภาระกิจส่วนตวั 
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 จากนั�นนําคณะเดินทางเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์

อนัเลื�องชื�อของโลกเป็นสถานที�ที�รวมศิลปะวตัถุโบราณมากมายที�สุด
ในโลกแห่งหนึ�งชม  โลงศพทองคาํแทพ้รอ้มหนา้กากทองคาํของ

ฟาโรหต์ุตนัคาเมนและสมบตัิส่วนตวัอีกมากมายของพระองค ์

อาทิ เตียงบรรทม รถศึกและเกา้อี� บรรลังกท์องคาํซึ�งภาพบนพนัก
เกา้อี� โรแมนติกมาก เป็นภาพของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนนั�งอยูบ่นเกา้อี�
และมเหสีของพระองคก์าํลงัทานํ�ามนัหอมให ้ทั�งคู่ใส่รองเทา้แตะคน
ละขา้งอนัแสดงถึงความรกัอนัลึกซึ� ง นอกจากนี� ท่านยงัจะไดช้มสมบติัอนัลํ�าค่าอื�นๆ อีกจาํนวนมาก เช่น 

แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต  สิ�งของทั�งหมดลว้นมีอายุเกา่แกก่วา่ 3,300 ปี (ชมมมัมี�ของ

ฟาโรหร์ามเสสที� 2 และมนัมี�ของกษตัริยท์ั�ง �� พระองค ์ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยู่ในรายการ ประมาณ 

��� อิยิปตป์อนด)์ 

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น  

อิสระเลือกซื� อสิ� นคา้พื� นเมืองมากมายที� “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลาดสาํคญัทางการคา้ขายของพื� นเมือง

และแหล่งสินคา้ที�ระลึกที�ใหญ่ที�สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื� อของพื� นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่วา่จะ
เป็นขวดนํ�าหอมที�ทาํดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เครื�องทองรปูพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบั พรม 
และของที�ระลึกแบบพื� นเมือง  

    ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
��.�� น.       เหินฟ้ากลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร ์เที�ยวบินที� WY406(กรุป๊  ��ธ.ค -�� ม.ค.��) 
วนัที�แปด    กรุงเทพฯ  
��.�� น. คณะเดินทางกลบัถึงกรุงมสักตั สนามบินประเทศโอมาน เพื�อรอเปลี�ยนเครื�องเพื�อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 
02..40 น.   เหินฟ้ากลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร ์เที�ยวบินที� WY��� 
��.�� น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 
หรือ  ( กรุป๊ �-�� ธ.ค.��) 
��.�� น.       เหินฟ้ากลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร ์เที�ยวบินที� WY40� 
��.�� น. คณะเดินทางกลบัถึงกรุงมสักตั สนามบินประเทศโอมาน เพื�อรอเปลี�ยนเครื�องเพื�อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 
0�.��  น.  เหินฟ้ากลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร ์เที�ยวบินที� WY��� 
��.�� น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

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

ในกรณีที�ผูโ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตั �วเครื�องบิน

ภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที�ของบริษทัฯทราบทุกครั�งก่อนทาํการออกตั �วทุกประเภท  

มิฉะนั�นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายที�เกิดขึ� นในกรณีที�ทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง  

หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง 

หมายเหต ุ   
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กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ขึ� นอยูก่บัขบวนรถไฟ และ

เรือสาํราญ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ แตท่ั�งนี� ทางบริษทัฯ จะยดึถือความปลอดภยัเป็น

หลกั 

 ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากวา่ 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมี

การเปลี�ยนแปลงขนาดของพาหนะที�ใชใ้นการนาํเที�ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้ 

ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากวา่ 15 ท่าน หรือตํ �ากวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง 

ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ�มเติม ทา่นละ 

�,000 บาท 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนี� รวม 

�.ค่าตั �วเครื�องบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ -โอมาน–ไคโร –โอมาน-กรุงเทพ ชั�นประหยดั โดยสายการบินโอมานแอร ์และ 
นํ�าหนักกระเป๋าในการโหลดสมัภาระและเครื�องใชส่้วนตวั ท่านละ � ชิ� น นํ�าหนักไม่เกิน �� กิโลกรมั 
�.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
�.ค่าที�พกัหอ้งละ � ท่านตามที�ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั�งสิ� น 3 คืน 

�.ค่ารถปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง  
�.ค่าอาหารทุกมื� อที�ระบุตามรายการ + ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทุกแห่งที�ระบุตามรายการ  
�.ค่าวีซ่าประเทศอียิปต ์(วซี่ากรุป๊) ใชเ้วลาในการยื�นวีซ่ากอ่นการเดินทาง �� วนั (สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 
�.ค่าบริการนําทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทัวรค์นไทยมืออาชีพผูช้าํนาญเสน้ทาง 
�.ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน �,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ���,��� บาท  

        วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั�น”) 
(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากวา่ � เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ �� ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 
อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 

1. ค่าจดัทําหนังสือเดินทาง 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ �-� ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่� ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่� ทา่น) 
พกัเดยีวเพิ�ม 

�-�� ธ.ค. �� ��,���  บาท ��,���  บาท ��,���  บาท �,���  บาท 

�� ธ.ค.-�� ม.ค.�� ��,���  บาท ��,���  บาท ��,��� บาท  ��,���บาท 



EG-SSP8D-WY02 

2. ค่าภาษีมลูค่า �% และ ค่าภาษีหกั ณ ที�จา่ย �% 
3. ค่าขี�อฐู, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมี�ฟาโรห ์�� พระองค ์ที�พิพิธภัณฑฯ์ และรายการอื�นที�ไม่ไดร้ะบุไว ้

ในรายการ 
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม สั �งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบารแ์ละทีวี

ช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 4 USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 28 USD)       

       พนักงานขบัรถ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 7 วนั เท่ากบั 21 USD) 

     ค่าทิปค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ประมาณท่านละ � USD หรือ ��� บาท / ท่าน / วนั คิดเป็น � วนั ���บาท 
กรณีจองน้อยกวา่ �� วนักอ่นการเดินทาง ตอ้งทําวซี่าที�เมืองไทย โดยมีค่าใชจ้า่ยเพิ�มเติม ���� บาท / ท่าน  

และตอ้งใช ้เอกสารประกอบการยื�นวีซา่ รายละเอียดตามทา้ยโปรแกรมทวัร ์
 

เงื�อนไขในการจองทวัร ์

งวดที� � : สาํรองที�นั �งจา่ย ��, ��� บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน � วนั) พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดที� � :ชาํระยอดส่วนที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า �� วนั  

หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลิก 

 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที�เกิดขึ� นจริง ณ วนันั�น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอยา่งเช่น ค่าตั �ว
เครื�องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั�งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเรื�องยื�นเอกสารไปยงั

สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั�ง ทั�งนี�  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไม่
สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินไดท้ั�งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ� นอยูก่บัการพิจารณาและตัดสินใจของสาย
การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื�นๆเป็นสาํคญั  
***หมายเหต*ุ** 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีที�ไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 15 ท่าน  ซึ�งใน
กรณีนี� ทาง  บริษัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั�งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์�นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจบ็ที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทัวรแ์ละเหตุสุดวิสยั
บางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�น ๆ ที�นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกิดขึ� นทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจบ็ป่วย การถกูทาํรา้ย การสญูหาย 
ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 
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ราคานี� คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ� น ตามอตัราค่านํ�ามนั หรือ 
ค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ที�จะปรบัราคาตั �ว ตามสถานการณด์งักล่าว 

เนื�องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณ ี

หากลูกคา้ท่านใด ยื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัิ ลกูคา้ตอ้งชาํระค่ามดัจาํที� ��,��� บาท และค่าวีซ่าตามที�สถาน

ฑูตฯ เรียกเก็บ 

หมายเหตุเกี�ยวกบัการขอนุมติัวีซ่าประเทศอียปิตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

 

�. เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศอียิปต ์ กรณีจองเดินทางนอ้ยกว่า �� วนั  

- หนังสือเดินทาง 

   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าวา่งเหลือสาํหรบัประทับตราวีซา่ และตรา
ประทบั  เขา้ประทบัเขา้-ออกอยา่งน้อย 4 หน้าเต็ม 
- รูปถ่าย 

   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 นิ� ว ถ่ายไม่เกนิ 6 เดือน จาํนวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรปูถ่ายที�มีพื� นหลงัสีขาว เท่านั�น ทางสถานฑตูไม่รบั
พิจารณารปูถ่ายที�เป็นรูปสติ� กเกอร ์หรือรปูพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รปูโพลาลอยด์ และรูปถ่ายที�มีวิวดา้นหลงั หรือรปูที�นํามา
ตดัต่อ 
- หลกัฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง สาํเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนที�มีชื�อของผูเ้ดินทางแสดง
ความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) 
  ***** สาํคญัมาก จะตอ้งเซ็นชื�อรบัรองสาํเนา และประทบัตราบริษัทเป็นสาํคญั ***** 
กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที�สงักดั มีขอ้ความระบุตาํแหน่ง เงินเดือน 
รายได ้  วนัเริ�มทาํงาน และช่วงเวลาที�ไดร้บัอนุมติัใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่านั�น และจะตอ้งประทบัตราบริษัท
รบัรองเป็นสาํคญั   
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัที�กาํลงัศึกษาอยู ่พรอ้มตราประทบัของ    
  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่านั�น) และสาํเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั�งเซ็นชื�อรบัรองสําเนา 
- หลกัฐานการเงิน 

  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในชื�อของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่านั�น(ไม่เอา STATEMENT) 
หมายเหตุเกี�ยวกบัการขอนุมติัวีซา่ประเทศอียปิตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 
*** ในการยื�นขอวีซา่ เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกแกทุ่กๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามที�ระบุ พรอ้มส่งมอบ
เอกสารประกอบการยื�นวีซา่ ไม่น้อยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดินทาง (ในกรณีที�เอกสารของท่านไม่สมบรูณ ์ทางสถานฑตูฯ 
อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวซี่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื�นวีซ่าอีกครั�ง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมติัวซี่า จะอยูใ่นดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซึ�งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ�มเติมจากที�
ไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครั�ง ซึ�งอาจจะทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 
*** อนึ�งระเบียบของสถานฑตูฯ ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบติัของลูกคา้ในแต่ละราย หาก
ท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ที�นี�  
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�.ตวัอยา่งเอกสารในการยื�นวีซ่า อียปิต ์แบบON ARRIVAL  กรณีจองลว่งหนา้และสง่หนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษิทัก่อนการเดนิทาง �� วนั  

 
   

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ในกรณีที�สง่พาสปอรต์เหลืออายุนอ้ยกว่า 
� เดือน ทางเราจะถือว่าเป็นความประสงคใ์นการใชพ้าสปอรต์เลม่ที�สง่ใหเ้ดนิทาง กรณีทาง

สายการบินไม่ใหเ้ดินทาง ทางบริษทัฯขอปฏิเสธความรบัผิดชอบใดๆทั�งสิ� น 
** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม ** 

 
 
 
 
 
 
 
 

**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�

ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �ว

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 
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