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ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เท่ียวบิน 
ระยะเวลาในการเดินทาง 

โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-MCT มสักตั 09.15-12.35 WY818 6 ชัว่โมง 

มสักตั MCT-CAI ไคโร 14.50-17.25 WY405 4 ชัว่โมง 

ไคโร CAI-MCT มสักตั 00.45-06.55 WY408 4 ชัว่โมง 

มสักตั MCT-BKK สุวรรณภูมิ 09.05-17.45 WY815 6 ชัว่โมง 
                  

  

ตารางการเดินทาง 

วนัท่ี สถานท่ีท่องเที่ยว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมท่ีพกัระดบั 4-5  ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวนั เย็น 

วนัท่ีหน่ึง สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมสักตั-สนามบิน

ไคโร (-/-D) 
  ✓ Helnan Dreamland Hotel 

วนัท่ีสอง  ไคโร – กีซ่า – ปิรามิด – สฟริงซ ์–เมมฟิส – 

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

วนัท่ีสาม อเล็กซานเดรีย –หอ้งสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย

PHOTO STOP OUTSIDE – เสาปอมเปย ์–สุสาน

แห่งอเล็กซานเดรีย (B/L/D) 

✓ ✓ ✓ Helnan Dreamland Hotel 

วนัท่ีสี่ พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติอียิปต(์ไม่รวมหอ้งมมัม่ี ) -

ป้อมปราการชิทาเดล – สุเหร่าโมหมัหมดัอาลี-

Dinner ล่องเรือแม่น ้าไนล ์ (B/L/D) 

✓ ✓ ✓ Helnan Dreamland Hotel 

วนัท่ีหา้ ชุมชนอียิปตโ์บราณ –คริสตจกัรคอปติกออรโ์ธ

ดอกซแ์ห่งอเล็กซานเดรีย-โรงงานกระดาษปาปิรุส 

– โรงงานน ้าหอม- ตลาดข่านเอลคาลีลี –

สนามบินไคโร   (B/L/-) 

✓ ✓   

 

วนัท่ีหก 

 

มสักตั (โอมาน) - สนามบินสุวรรณภูมิ 
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วันแรก      สนามบนิสุวรรณภมู ิ– สนามบนิมสักตั – สนามบินไคโร                                                  (-/-D) 
06:00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที ่6-7  แถว M 

เคาน์เตอร์สายการบินโอมาน แอร์  ซึ่งมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน 
 

09.15 น.     ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร ์เทีย่วบนิที ่“WY 818   
12.35 น.         ถงึสนามบินมสักตั ประเทศโอมาน เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
14.50 น.        ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร ์เทีย่วบนิที ่“WY 405 
17.25 น.        ถงึสนามบินนานาชาตกิรงุไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว  
                    นำท่านเดินทางสู่ เมอืงไคโร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  
คำ่                รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
                    นำท่านเขา้สูท่ี่พกั Helnan Dreamland Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
 
วันทีส่อง       ไคโร – กซีา่ – ปริามดิ – สฟรงิซ ์–เมมฟสิ – หมูบ่้านชาวอยีิปตซ์กัคารา                             (B/L/D) 
 
เชา้            บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                    นำคณะเดินทางสู่ เมอืงกซีา่ เพื่อเข้าชม “มหาปรีามิด”  หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยข์องโลก ) เป็นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพของ

เมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนท่ีราบ
สูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ ซึง่องค์ฟาโรห์แห่ง
อียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่
และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่
มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่
กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซึ่งประกอบด้วย 
1) ปริามดิคอีอพส ์(Cheops) หรอืปริามิดคฟู ูสร้างในพ้ืนที ่53 ตร.ม. สูง 146 
เมตร สร้างด้วยหินแกรนิต 2.3 ล้านแท่ง น้าหนักกว่ากว่า 60 ตันภายในมีห้องโถงหลายห้อง ห้องโถงใหญ่ ห้องโถงพระราชา 
ห้องโถงพระราชินี เป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวกันว่าอาจนาวิหารเซ็นต์ปิเตอร์ที่กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที่
ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ รวมไว้ในปิรามิดแห่งนี้ได้อย่างสบาย  
2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิรามิด 10 เมตร สร้างบน
เนินดินขนาดใหญ่ จึงทาให้ดูสง่ากว่าปิรามิด 2 องค์ กินเน้ือที่ประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร มีห้องโถงกว้าง 2 ห้อง แต่
ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  
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3) ปริามดิมิเซรนิสุ (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง 66.45 เมตร ปัจจุบันสูง
เพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร     
ชม “สฟงิซ”์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต ท่านอาจจะขี่อูฐกลาง
ทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย (หรอืเขา้ไปชมภายในตัวปรีะมดิซึง่เชือ่วา่
เปน็ที่ฝงัพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปรีะมดินัน้ ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ ่มทีางเดนิซึง่เราสามารถเดนิลงไปดไูด ้คา่เขา้
ชมไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่บรกิารทวัร ์และตอ้งไปเขา้ควิซือ้บตัรเอง เนือ่งจากในแตล่ะวนัจะมีผูเ้ข้าชมไดไ้มเ่กินวนัละ 300 คนเท่านัน้)  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน 
หลังจากนั้นนำคณะเดินทางไป เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รับ
การบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่าง ให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนา  ปฐมกษัตริย์
แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลักเป็น
เยี่ยม ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณและรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเห ลืออยู่ในระดับพื้นดิน และต้น
อินทผาลัมข้ึนสวยงามเป็นทิวแถว แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคารา่ เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได เป็น
สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปีรามิดในยุคต่อมา ท่านจะได้ทราบ
เรื่องของปีรามิดตั้งแต่ผู้สร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง  การตัดหินและอื่นๆ อีกนานับประการที่น่าพิศวงชวนให้ค้นหา  

คำ่                รบัประทานอาหารคำ่ ณ ภตัตาคาร 
                    นำท่านเขา้สูท่ี่พกั Helnan Dreamland Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 
 
วันทีส่าม         อเลก็ซานเดรยี – หอ้งสมดุแหง่อเลก็ซานเดรยี – เสาปอมเปย ์–สสุานแหง่อเลก็ซานเดรยี       (B/L/D)  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางสู ่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั ่วโมง) นำท่านถ่ายรูปคู ่กับ  ป้อม ปราการซิทาเดล 
(CITADEL)และห้องสมุดแหง่อเล็กซานเดรยี ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบำรุงต่อ เติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรวมซากเดิมบางส่วน
เข้ามา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีสวยงาม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองอเลก็ซานเดรยี ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอน

ดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหารา
ชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี้ยังเป็น
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สถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แ อนโทนี และ
ปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของ
โลก ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ 
สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึง
ผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่  
ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จู
เลียส  ซีซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียใน
อียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว ได้
เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองหลวงกรุงไคโร 

 
 
 
 
 
 
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
               นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
วันทีส่ี ่        พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตอิยีปิต(์ไมร่วมหอ้งมมัมี ่) -ปอ้มปราการชิทาเดล - สเุหรา่โมหมัหมัดอาลี    (B/L/D)  

เชา้            บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นำคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สดุ(ค่าบัตรเข้าชมมัมมี่
ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเข้าชมกรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ค่าเข้าชมประมาณ 
100 อิยิปต์ปอนด์ หรือ ประมาณ 20 USD) ชม โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ ของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก 
และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเก้าอี้บรรลังก์ทองคำ  
ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้ที่โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้และมีพระมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมัน
หอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อันลึกซึ้ง นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีก
จำนวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี   
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถิน่ 

นำท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ในแบบ
ตามอย่างออตโตมัน หรือ ตุรกีในปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกั บอนุสาวรีย์ปลาย
แหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศส นำทุกท่านข้ึนชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึ่ง
ถูกสร้างขึ้นโดย ผู้นำซาลาดินในปี ค.ศ.1176และเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสด    ซึ่งภายในสามารถชม
ที่พักและที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยนั้น  

ค่ำ   บริการอาหารค่ำบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่ง แม่น้ำ พร้อมชม และ
ร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) อันเลื่องชื่อและการ แสดงพื้นเมืองต่างๆประกอบดนตรี 

               นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  
 
วันทีห่า้         ชมุชนอยีปิตโ์บราณ –ครสิตจกัรคอปตกิออรโ์ธดอกซ์แหง่อเลก็ซานเดรยี-โรงงานกระดาษปาปริสุ –       
                   โรงงานนำ้หอม- ตลาดข่านเอลคาลลี ี–สนามบนิไคโร                                                       (B/L/D)  
 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

นำท่านชมชุมชนอียิปต์โบราณ หรือ ไอยคุปต์ เป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางตอนตะวันออก เฉียงเหนือ
ของทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ตั้งแต่ตอนกลางจนถึงปากแม่น้ำไนล์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของประเทศอียิปต์ อารยธรรมอียิปต์โบราณ
เนื่องมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และเริ่มปรากฎชัดเมื่อประมาณ 3,150 ปีก่อนคริสตศักราช จากการร่วมอำนาจทางการ
เมืองของอียิปต์ตอนเหนือ และตอนใต้  ชมวีถีการดำเนินชีวิตชาวคริสตจักรคอปติกออร์โธดอกส์แห่งอเล็กซานเดรีย 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
แวะชม ศูนย์กลางการทำ “กระดาษปาปีรุส” ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจากต้นกก (PAPYRUS) ใช้บันทึกข้อความ
สรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม PERFUME FACTORY ซึ่ง
กล่าวกันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลาง แหล่งผลิดหัวน้ำหอมขนาด
ใหญ่ให้กับยี่ห้อ 
แบรนด์เนมดัง ๆหลายยี่ห้ออีกด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
                    พร้อมทั้งจะได้ชมวิวเมืองไคโรจากมุมสูงอิสระเลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมายที่ “ตลาดข่านเอลคาลลีี” ตลาดสำคัญทางการ

ค้าขายของพื้นเมืองและแหล่งสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกแบบ
พื้นเมือง เดินทางสู่สนามบินไคโร 
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วันที่แปด       ไคโร – สนามบินมสักตั - สนามบินสวุรรณภมูิ 
00.45 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนิเมอืงมสักตั ประเทศโอมานเพือ่เปลีย่นเครือ่ง โดยเที่ยวบิน WY 408 
06.55 น. ถึงสนามบินเมืองมัสกัต 
09.05 น.         ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร ์เทีย่วบินที ่“WY 815  
17.45 น.        ถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ     
 

ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ และ ความประทบัใจมริูล้มื 
****************************************** 

 
**รายการทัวรอ์าจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามตารางการเดินทางของเรอื โดยทางบรษิัทฯ จะคำนงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เปน็สำคญั** 

 

 
ในกรณทีีผู่โ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมกีารออกบัตรโดยสารรถทัวร,์ รถไฟ หรอืตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิัทฯ

ทราบทกุครัง้กอ่นทำการออกตัว๋ทกุประเภท  
มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบความเสยีหายทีเ่กิดขึน้ในกรณทีีท่ัวรม์กีารยกเลกิการเดินทาง  

หรอืเปลีย่นแปลงการเดินทาง 
 
หมายเหต ุ

 กำหนดการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะยึดถอืความปลอดภยัเปน็หลกั 
 ในกรณทีีค่ณะออกเดินทางตำ่กวา่ 20 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยันการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่นแปลงขนาดของพาหนะที่ใชใ้นการนำ
เทีย่ว ตลอดรายการทัวร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 
***เดก็ทีอ่าย ุเกนิ 6 ขวบ บงัคบัตอ้งเสรมิเตยีงคะ่*** 

  

อตัราคา่บรกิาร 

วันเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
ราคาเดก็เสรมิเตยีง 

(พกักบัผู้ใหญ ่2 ทา่น) 
ราคาเดก็ไมเ่สรมิเตยีง 
(พกักบัผู้ใหญ ่2 ทา่น)  

พกัเดยีวเพิ่ม 

 
05-10 ม.ีค. 2566 
26-31 ม.ีค. 2566 
 

44,988 
45,988 

44,988 
45,988 

43,988 
44,988 

7,000 บาท 

เก็บทปิสำหรบัไกด์ทอ้งถิน่+คนขบัรถ+หัวหนา้ทัวร ์60 USD/ทา่น/ทรปิ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ-มัสกัต-ไคโร–มัสกัต - กรุงเทพ ชั้นประหยัด 

โดยสายการบิน โอมาน แอร์ รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม 1 ใบ/ท่าน 
2.   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3.   ค่าทีพ่ักห้องละ 2 ท่านในโรงแรมระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  
4.   ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง  
5.   ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ 
6.   ค่าบัตรเข้าชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  
7.   ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 30 วัน (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย) 
8.   ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผู้ชำนาญเส้นทาง 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
     วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”) 

(หมายเหต:ุ ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
3. ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมม่ีฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์จากเมือง USD 60 / ต่อท่าน / ทริป  
6. ค่ายื่นวีซ่าเดี่ยวที่เมืองไทย   
1. ยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ปส่งสำเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
2. กรณียื่นที่เมืองไทยแบบวีซ่าเดี่ยว 
*ต้องยื่นก่อนการเดินทางอย่างน้อง 30 วัน 
- หนงัสอืเดินทาง 
   ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับตราวีซ่า  
- รปูถ่าย 
   ต้องเป็น  ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาว เท่าน้ัน ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายที่เป็น
รูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง หรือรูปที่นำมาตัดต่อ 
- หลกัฐานการงาน 
  กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง สำเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีช่ือของผู้เดินทางแสดงความเป็นเจ้าของ
กิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุ้นส่วน  (ไม่ต้องใช้ตัวจริง) 
  ***** สำคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนา และประทับตราบริษัทเป็นสำคัญ ***** 
กรณีเป็นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสังกัด มีข้อความระบุตำแหน่ง เงินเดือน รายได้   วันเริ่มทำงาน 
และช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องประทับตราบริษัทรับรองเป็นสำคัญ   
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของ    
  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสำเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสำเนา 
- หลกัฐานการเงนิ 
  ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผู้เดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น(ไม่เอา STATEMENT) 
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หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซ่าประเทศอียิปต์และข้อต่าง ๆ 
*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสาร
ประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า
ของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุไว้ หรือ
อาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้  
*** อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ 
โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ 
เงือ่นไขในการจองทวัร์ 
งวดที ่1 : สำรองทีน่ัง่จา่ย 15, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 1 วนั)พรอ้มสง่สำเนาหนงัสอืเดนิทาง 
งวดที ่2 :ชำระยอดส่วนที่เหลอื กอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั  
หากไมช่าํระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิัทจะถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั 

กรณยีกเลกิ 
 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่า
มัดจำห้องพัก เป็นต้น)  
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจบ็ปว่ย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการบิน โรงแรม และ
ในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื่นๆเป็นสำคัญ  
หมายเหต ุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ทาง  บริษัทฯ 
ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ใน
กรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ 
หรือ ค่าใช้จ่ายเพ่ิมที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ 
ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทาง
บริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 
เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสรจ็ หากทา่นสละสทิธิ์การใช้บรกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณี
ใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงนิในทกุกรณี 
หากลกูคา้ท่านใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิลกูคา้ตอ้งชำระคา่มัดจำที ่10,000 บาท และคา่วซีา่ตามทีส่ถานฑตูฯ เรยีกเกบ็ 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ ในกรณทีีส่ง่หนา้พาสปอรต์อายุเหลอืนอ้ยกว่า 6 เดอืน ทางบริษทัฯไมร่ับผดิชอบกรณสีายการ

บินปฏิเสธในการขึน้เครือ่ง 
** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิ ** 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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