
 
 

 
 

 

 

เท่ียวเหนือจรดใต ้เท่ียวครบสดุค ุม้ ท่ีพกัหรนูอนเรอื 5ดาว 

ไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทาง บินตรงส ูอี่ยีปต ์มีบินภายในประเทศ  

*** จดุท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ*** 

อาบซิูมเบล - มหาวิหารรามเสสที่ 2 – เขือ่นอสัวาน -วิหารฟิเลย ์เมืองคอมออมโบ 

หบุผากษตัริย ์– วิหารพระนางฮตัเซปซตุ – วิหารคานคั – วิหารลคัซอร ์

ปิระมิดกิซ่า – พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติอียิปต ์– ลอ่งแมน่ า้ไนล ์– ตลาด-ขา่นฯ 

 

 

 



 
 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำงปี 2022:    

วนัที ่1/02 ม.ิย                         กรุงเทพฯ     

21.00 น.   พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชัน้ 4  

    ประต ู7 เคาเตอร ์Q10-12 สายการบนิ อยีปิตแ์อร ์กรณุาสงัเกตปุ้าย PLEASURE EGYPT 

23.55 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่ MS961 BKK CAI 23.55-04-15+ น. 
      เวลาบนิ 9 ชัว่โมง และเวลาในประเทศอยีปิตจ์ะชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม.  

วนัที ่2/3 ม.ิย     ไคโร – วหิารฟิเลย ์- เสาหนิโอเบลกิ - ไฮดแ์ดม - อสัวาน  - L D 

04.15 น.  ถงึสนามบนินานาชาตเิมอืงไคโรประเทศอยีปิต ์น าทา่นเปลีย่นเทีย่วบนิตอ่สูอ่สัวาน 

06.00 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่ MS145 CAI-ASW  06.00-07.20 น 

07.20 น.  ถงึสนามบนิอสัวาน ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าทีเ่มอืงอสัวาน 
น าทา่นไปยัง วหิารฟิเลย ์(Philae) โดยเรอืวหิารนี้สรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพไีอซสิ (Isis) ใน
อดตีวหิารเคยถูกสรา้งขึน้บนเกาะฟิเลกลางแม่น ้าไนล ์แต่เมือ่เขือ่นอัสวานสรา้งเสร็จ 
วหิารทัง้วหิารก็จมอยูใ่ตร้ะดับน ้า นานาชาตจิงึเขา้มาชว่ยเหลอืโดยการสรา้งท านบกัน้น ้า 
และยา้ยหนิทลีะกอ้น ขึน้มาสรา้งวหิารแหง่ใหมท่ีเ่กาะอากลิเกยี แทนทีต่ัง้เดมิ  

เทีย่ง        รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นชมแหล่งหนิแร่แกรนติทีเ่กา่แกแ่ละเสาหนิโอเบลกิ (The Unfinished Obelisk) 
ทีย่ังสรา้งไมเ่สร็จ หากสรา้งเสร็จเมือ่ยกขึน้ตัง้จะเป็นเสาโอเบลกิทีส่งูทีส่ดุในอยีปิต ์ชม 
เขือ่นอัสวาน หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ ไฮดแ์ดม (High Dam) ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1960 
เพื่อช่วยใหม้ีน ้ าหล่อเลี้ยงไร่นาตลอดปี อีกทัง้ยังใชพ้ลังน ้ าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
เพยีงพอกับความตอ้งการของคนทัง้ประเทศ และเพือ่ป้องกันน ้าจากแมน่ ้าไนลไ์หลทว่ม
เวลาถงึฤดนู ้าหลาก จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กเพือ่อสิระพักผอ่นตามอัธยาศยั 

ค า่  รับประทานอาหาร ภตัราคารในโรงแรม บฟุเฟย ์

         พักโรงแรมระดับ 5 ดาว  



 
 

 
 

 

วนัที ่3/4 ม.ิย     อสัวาน – อาบซูมิเบล – วหิาร รามเสสที ่2 – หมบูา้นนเูบยีน  B L D 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (อาหารกลอ่ง) – เช็คเอา้ทอ์อกโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางโดยรถยนตส์ูเ่มอืงอาบซูมิเบล (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ช.ม)  

 ชมสถานที่ศักดิส์ทิธิ ์มหาวหิาร รามเสสที่ 2 (Great Temple of Ramses 2) เป็นวหิารที่

ส าคัญ ดา้นหนา้วหิารจะมรีูปสลักซึง่มพีระพักตรข์องฟาโรหร์ามเสสที ่2 ตัง้อยู่ 4 องคต์รง

ทางเขา้ สรา้งขึน้เพือ่ถวายเป็นทีบ่ชูาแดเ่ทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากาต ิ(Horakhati) 

และสรา้งวหิารใกลเ้คยีงกันสรา้งเป็นเกยีรตแิกร่าชนิีเนเฟอรต์าร ี(Nefertari) เดมิทวีหิารแหง่

นี้ไดจ้มอยู่ใตน้ ้าจากการสรา้งเขือ่นอัสวาน ทางยูเนสโกไดช้่วยกูว้หิารนี้ตามแบบเดมิทุก

ตารางนิว้คงสภาพไวเ้หมอืนเดมิ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับอสัวาน เพือ่เขา้สูเ่รอืแมน่ ้าไนล ์

เทีย่ง        รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารในเรอื บฟุเฟย ์

บา่ย จากนัน้น าทา่นลงเรอืเล็กเพือ่เดนิทางสูห่มูบ่า้นนูเบยีน ชมความสวยงาม 2 ขา้งทางของ
แม่น ้าไนล์ ชมวถิีชวีติชนเผ่านูเบยีนหมู่บา้นเล็กๆที่ยังคงอนุรักษ์อารยธรรมทีเ่ก่าแก่ 
บา้นเรอืนเต็มไปดว้ยสสีันสฟ้ีาเป็นสัญลักษณ์แทนแมน่ ้าไนล ์ไดเ้วลาอันควรน าทา่นเขา้
สูท่ีพั่กเรอืแมน่ ้าไนล ์

ค า่  รับประทานอาหาร ภตัราคารในเรอื บฟุเฟย ์

 พักเรอืแมน่ ้าไนลร์ะดบั 5 ดาว  
 

 

 



 
 

 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในเรอื 

เมอืงถงึเมอืงคอมออโบเรอืเทยีบทา่แลว้ น าทา่นออกเดนิทางไปชม วหิารคอมออมโบ 

เป็นวหิารทสรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพเจา้สององคค์อื เทพโซเบค มเีศยีรเป็นจระเข ้ชาวบา้น

สรา้งวหิารนี้ข ึน้มาเนื่องจากในสมัยก่อนโคงน ้าตรงทีต่ัง้วหิารแห่งนี้จะเป็นจุดทีจ่ระเข ้

ชอบมานอนเกยอยูข่า้งตลิง่ ชาวบา้นจงึสรา้งวหิารคอมออมโบขึน้มา โดยมนัียวา่ เมือ่เรา

บชูาคารวะตอ่เทพแหง่จระเขโ้ซเบคแลว้ เทพโซเบคจะปกป้องคุม้ภัยไมใ่หถ้กูจระเขท้ า

รา้ยได ้วหิารแหง่นีอ้ยูด่า้นขวามอื สว่นวหิารทางดา้นซา้ยบชูาเทพฮอรัส (Horus) มเีศยีร

เป็นเหยีย่ว เทพเจา้แหง่การตอ่สูแ้ละความกลา้หาญ   ถัดไปจากทางซา้ยมอื จะเห็นบอ่

น ้าทีม่ปีากบอ่เป็นรปูกญุแจโบราณหรอืเรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ Key of life สรา้งขึน้มาดว้ย

ภูมปัิญญาของคนโบราณเอาไวใ้ชว้ัดความสูงของแม่น ้ าไนล์เพื่อเก็บภาษีประจ าปี 

จากนัน้น าทา่นกลับสูเ่รอืเพือ่อสิระพักผอ่น เรอืออกเดนิทางสูเ่มอืงเอ็ดฟ ู 

กลางวนั    รับประทานอาหารภตัราคารอาหารในเรอื 

บา่ย น าทา่นชม วหิารเอ็ดฟ ู(เมือ่เรอืมาถงึวหิารคณะตอ้งน่ังรถมา้สูว่หิารประมาณ 10 นาท ีรถมา้ 
1 คน น่ังไดป้ระมาณ 4 ทา่น) วหิารสรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพเจา้ฮอรัส ซึง่สรา้งดว้ยหนิสดี า ใน
สมัยพระนางคลโีอพัตรา เมือ่ประมาณ เกอืบ 2,000 ปีมาแลว้ น าท่านผ่านชม ประตูน ้าอสี

วนัที ่3/5 ม.ิย                 อสัวาน – คอมออมโบ - เอ็ดฟ ู  B L D 



 
 

 
 

น่าล๊อค (Esna Lock) การเปิดประตนู ้าจากระดับน ้าทีส่งูกว่าจนถงึการน าเรอืลงสูร่ะดับน ้าที่
ต า่กวา่ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอือสิระพักผอ่นจบิชายามบา่ย เรอืแลน่สูเ่มอืงลคุซอร ์ 

  รับประทานอาหาร ภตัราคารในเรอื บฟุเฟย ์ 

  พักเรอืแมน่ ้าไนลร์ะดบั 5 ดาว  

วนัที ่5/6 ม.ิย             เมอืงลุคซอร ์– ฝั่งตะวนัตกและฝั่งตะวนัออก  B L D 

04.30 น. หากทา่นสนใจขึน้บอลลนูลอยฟ้า ซือ้เพิม่ทา่นละประมาณ 135 $ กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทัวร ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในเรอื 

ออกเดนิทางโดยรถยนตเ์พือ่เทีย่วชมเมอืงลคุซอร ์ชม เขตเวสตแ์บงค ์(West Bank) หรอื
เมอืงทางฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าไนล ์ น าทา่นเทีย่วชม อนุสาวรยีแ์หง่เมมนอน (Colossi of 
Memnon) รปูสลักหนิทรายขนาดใหญ ่2 รปู มคีวามสงูถงึ 20 เมตรซึง่สมัยกอ่นเป็นวหิารที่
ใชฝั้งพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปีก่อนครสิตกาลเกดิแผ่นดนิไหว
รนุแรง ท าใหต้ัววหิารทัง้หลังพังลงมา เหลอืเพยีงรปูสลัก 2 รปู  จากนัน้น าทา่นไปชม หุบ
ผากษตัรยิ ์(Valley of The Kings)  ซึง่เป็นสถานทีฝั่งพระศพของฟาโรห ์62 พระองค์ 
แยกตามสสุานตา่งๆในบรเิวณหบุผา ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณหนา้ผาธบีัน ทีบ่รเิวณนี้เป็นภเูขาหนิ
ทรายสแีดง ในแต่ละสุสานตอ้งใชก้ารขุดเจาะภูเขาเขา้ไปท าเป็นชอ่งทางลับภายใน จะ
ท าทางเดนิเป็นชว่งๆ และท าเป็นหอ้งส าหรับวางโลงศพ สมบัต ิขา้วของเครือ่งใชส้ว่นตัว
ของฟาโรห ์ชมความอัศจรรยข์องภาพวาดตามผนังจากสธีรรมชาตทิีม่อีายุเป็นพันๆปีจาก
ยุคฟาโรหแ์ต่ยังคงความสวยงามไวจ้นถงึยุคปัจจุบันนี้ น าท่านเขา้ชม3สุสานทีส่วยทีสุ่ด
และสมบรูณ์ทีสุ่ด จากนัน้น าท่านชมวหิารเดลบาฮาร ี (Deir El Bahari)  อนุสรณ์สถานที่
ประดษิฐานพระศพของฟาโรหห์ญงิฮัปเซปซทุ หรอืทีรู่จั้กกันในนามของ “ราชนิีหนวด” 
ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิคนสนทิ “เซเนมทุ” เมือ่กวา่ 3,500 ปีมาแลว้  

กลางวนั      รับประทานอาหารภัตราคารอาหารจนี 

น าท่านชม เขตตะวนัออก (East Bank) มหาวหิารคารน์คั (The Temple of Karnak) 

เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ตัววหิารหลังเดยีวมเีนื้อทีถ่งึ 60 เอเคอร ์ซึง่ใหญ่พอทีจ่ะน า

โบสถข์นาดใหญข่องยโุรปไปวางไดถ้งึ10 หลัง มหาวหิารแหง่นี้เร ิม่กอ่สรา้งในสมัยฟาโรห ์

ทตุโมซสิที ่1 เพือ่ถวายแดเ่ทพอมอน-รา เมือ่กวา่ 3,600 ปี มาแลว้ หลังจากนัน้  ฟาโรห์

องคต์า่งๆ ก็เริม่สรา้งเพิม่เตมิ ท าใหว้หิารมขีนาดใหญข่ึน้อยา่งมาก จากนัน้น าทา่นเดนิทาง

เพือ่ชมวหิารลัคซอร ์(The Temple of Luxor) ซึง่สรา้งถวายแกเ่ทพอมอน-รา หนา้วหิารมี

รปูสลักหนิแกรนติขนาดมหมึาเป็นฟาโรหร์ามเซสที ่2 และมหาราชนิเีนเฟอตาร ีชมเสาโอบิ

ลสิก ์เสาหนิแกรนติขนาดใหญ ่ซึง่แกะสลักดว้ยอกัษรอยีปิตโ์บราณ (เฮโรกรฟิฟิค) 

ค า่  รับประทานอาหาร ภตัราคารในเรอื บฟุเฟย ์ 



 
 

 
 

  พักเรอืแมน่ ้าไนลร์ะดบั 5 ดาว  

วนัที ่6/7 ม.ิย      ลคุซอร ์-  ไคโร  - ปิระมดิ – เมมฟิส - ซคัคารา่  B L D 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในเรอื (อาหารกลอ่ง) - เช็คเอา้ทอ์อกจากเรอื 

06.00 น.   น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลักซอร ์เพือ่เดนิทางสูไ่คโร 

08.15 น.    ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่MS352 LXR-CAI 08.15-09.25    

09.25 น.   ถงึสนามบนิไคโรรับกระเป๋าแลว้เรยีบรอ้ยน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไคโร 

น าท่านเดนิทางสูปิ่ระมดิ หนึ่งในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลก  เชน่ มหาปิระมดิคอีอฟ 
(Cheops)  ปิระมดิเคฟเฟร (Chephren) และปิระมดิไมครนีอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ ์
(Sphinx) ซึง่มหีนา้ทีเ่ฝ้าวหิารและสสุานของกษัตรยิ ์เป็นเครือ่งแสดงถงึอ านาจ ล าตัว
เป็นสงิโตหมอบเพศผู ้มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร 
แกะสลักจากหนิปนูเพยีงกอ้นเดยีวโดยใชพ้ระพักตรข์องฟาโรหเ์คฟเฟร โดยทีบ่รเิวณ
ทีร่าบสงูกซีา่นีม้เีพยีงตัวเดยีวเทา่นัน้  ** พเิศษ แถมขีอ่ฐูชมววิโดยรอบฟร!ี!!!***  

    กรณุาทปิคนจงูอฐู 1$, หากตอ้งการมดุใตปิ้ระมติประมาณ 20$ กรณุาตดิตอ่ไกด ์
เทีย่ง       รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมมฟิส (Memphis) เมอืงหลวงเกา่ แหง่แรกในยคุอยีปิตโ์บราณ

กว่า 5,000 ปี ถูกบันทกึไวใ้นประวัตศิาสตร์ว่ามีความส าคัญ ในการรวมอยีปิตบ์นและ
อยีปิตล์่างใหเ้ป็นหนึ่งเดยีว โดยฟาโรหน์าเมอร ์  ปฐมกษัตรยิแ์ห่งราชวงศท์ี ่1 ระหว่าง
ทางทา่นจะไดเ้ห็นตัวฐานรากของสถานทีโ่บราณ และรปูแกะสลักจากหนิทีย่ังหลงเหลอื
อยูใ่นระดับพืน้ดนิ เขา้ชมพพิธิภัณฑก์ลางแจง้แหง่เมอืงเมมฟิส อันจัดแสดงรปูแกะสลัก
ขนาดยักษ์ ดว้ยหนิแกรนติสชีมพจูากเมอืงอสัวานของ ฟาโรหร์ามเสสที ่2 ซึง่มพีระพักตร์
อันงดงาม ซึง่สลักดว้ยชา่งฝีมอืชัน้เยีย่มไวใ้นอาคารโปร่ง ซึง่ภายในยังจัดแสดงชิน้ส่วน
วัตถุโบราณและรูปสลักจากวหิารส าคัญต่างๆในอยีปิต ์ส่วนการจัดแสดงกลางแจง้ ชม
สฟิงค์ และ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 โดยแต่ละองค์จะสวมมงกุฎที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
จากนัน้เดนิทางต่อไปยังเมืองโบราณทีใ่กลก้ันอกีเมอืงคอื ซคัคารา่  (Sakkara) เพือ่



 
 

 
 

ชมปิระมดิข ัน้บนัได (Step pyramids) เป็นสิง่ก่อสรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานที่ฝัง
พระศพของ กษัตรยิซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของปิรามดิ  

ค า่    รับประทานอาหารภตัราคาร อาหารจนี 

              พักโรงแรมระดบั 5 ดาว  

วนัที ่7/8 ม.ิย   พพิธิภณัฑ ์- ป้อมปราการเกา่ – สเุหรา่โมฮมัหมดั - ตลาดขา่น  B L D 

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่  พิธภณัฑ์อารยธรรมอีย ิปต์แห่งชาติ (National Museum of 

Egyptian Civilization : NMEC) พพิธิภัณฑแ์หง่ใหม ่จัดแสดงโบราณวัตถตุัง้แตส่มัยก่อน

ประวัตศิาสตร ์มาสู่ยุคฟาโรห ์และยุคเกรโก-โรมัน, ยุคคอปตกิและอสิลามกิ มาจนถงึยุคโม

เดริน์ หรอือยีปิตใ์นยุคสมัยปัจจุบัน โดยออกแบบใหไ้ดส้ัมผัสกับภาพรวมของววิัฒนาการของ

อารยธรรมแตล่ะยคุสมัย ไฮไลทส์ าคัญของพพิธิภัณฑแ์หง่นี้ก็คอื Royal Mummies Hall ซึง่

ถูกออกแบบมาเป็นพเิศษส าหรับการจัดแสดงมัมมีข่องกษัตรยิแ์ละราชนิีแห่งอยีปิตโ์บราณ 

บรรยากาศจะเป็นการจ าลองมาจากสสุานทีฝั่งพระศพจรงิทีห่บุผากษัตรยิ์ 

เทีย่ง       รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

บา่ย ชม Citadel  ป้อมปราการเกา่แก ่สรา้งเมือ่ ค.ศ. 1176 โดยสลุตา่นซาลาอัดดนิ เพือ่เป็น

ป้อมปราการป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสด  อยู่บนเนนิเขากลางกรุงไคโร 

สามารถมองเห็นทวิทัศน์ของกรุงไคโรไดไ้กลถงึปิรามดิทีก่ซีา่ ชม สุเหรา่แหง่โมฮมัหมดั 

อาล ี(Mohammad Ali) สเุหรา่ทีใ่หญแ่ละสงูทีส่ดุในกรงุไคโร สรา้งในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี 

ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื ตัวสเุหร่า และ สว่นของ

สนาม  ตรงกลางเป็นรูปสีเ่หลีย่มมโีดมขนาดใหญ่สงู 52 เมตร เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 21 เมตร 

มโีดมขนาดเล็กรองรับอกี 4 มมุ ตวัอาคารสรา้งดว้ยหนิ Albaster ตกแตง่ดว้ยโคมไฟระยา้ 

 



 
 

 
 

งดงามตามแบบศลิปะอสิลาม หนา้สเุหรา่มหีอนาฬกิาทีพ่ระเจา้หลยุสฟิ์ลปิป์แหง่ฝร่ังเศสมอบใหรั้ฐบาล

อยีปิตเ์ป็นของขวญั แลกกบัเสาโอเบลสิกจ์ากวหิารลักซอร ์ 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดขา่น เอล คาลลิ ี ่(Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายดว้ย

รา้นคา้ เครือ่งเทศ  เครือ่งเงนิ, รา้นทอง, เสือ้ผา้  

ค า่       รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

19.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไคโร  

23.00 น.  บนิตรงสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่MS960 CAI BKK 23.00-13.10+ (8 ชัว่โมง) 

 
13.10 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  

**หมายเหต*ุ* 

-รปูภาพใชป้ระกอบในการบรรยายโปรแกรมเทา่นัน้  

-โปรแกรมสามารถปรับเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์จรงิและเทีย่วบนิภายในและเรอืทีจ่องไดส้ าหรับแตล่ะกรุ๊ป 

 

ก ำหนดเดนิทำง 65 (คณะ10ท่ำนขึน้ไป)   ระดบัที่พกั พกัคู่ (บำท/ท่ำน) พกัเดีย่วเพิม่ (บำท) 

2-9 มิ.ย 2565 5 ดาว 65,900 9,500  
*หมำยเหตุ*  
- ราคาแพค็เกจทวัร์น้ีไม่มีแจกกระเป๋าเดินทาง หรือของสมนาคุณ 
- ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เน่ืองจากสายการบินอียปิตแ์อร์เปิดตวักลบัมาบินอีกคร้ังหลงัจากหยดุบินไป 2 ปี  

วนัที ่8/9 ม.ิย                        กรงุเทพฯ      



 
 

 
 

 
เง่ือนไขกำรส ำรองทีน่ั่ง 
1.จองพร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามท่ีก าหนด  
2.ส่วนท่ีเหลือช าระภายในวนัท่ี 10 พ.ค 65 หรือตามวนัท่ีระบุในใบยืนยนัจองทวัร์ เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการออกตัว๋เคร่ืองบิน
และเอกสารต่างๆ เพ่ือยืนยนัการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต 
3.กรณีวีซ่าไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า,   ค่าบริการ และ
ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง 
4.การยกเลิกทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิหกัเงินตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง  
อตัรำนีร้วม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั และบินภายในประเทศ โดยสายการบินอียปิตแ์อร์ ชั้นประหยดั   
 ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ  และภาษีสนามบินท่ีไคโร-อสัวาน-ลคัซอร์ 
 โรงแรมท่ีพกั 5 ดาว 5 คืน ตามท่ีระบุรายการหรือเทียบเท่า 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 รถส าหรับน าเท่ียวตามรายการ 
 บริการไกดจ์ากประเทศอียปิต ์ภาษาองักฤษ และหวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางกบัคณะ  
 ค่าประกนัสุขภาพคุม้ครองรวมโควดิตามรายละเอียดกรรมธรรม ์หนา้ท่ี 10 / ค่าท า Thailand Pass 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และค่าน ้าระหวา่งม้ืออาหารเท่ียง-ค ่า และน ้าด่ืมระหวา่งวนัท่านละ2ขวด/วนั/คน 
 วซ่ีาอียปิตน์กัท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ รายการเอกสารดงัน้ี 
- ถ่ำยรูปหรือสแกนหนังสือเดินทำงท่ีมีอายุเหลือการใช้งานอยา่งน้อย 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าวา่ง

เหลือส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ ส่งทางไลน์หรืออีเมล ์พร้อมระบุต าแหน่ง
หนา้ท่ีการท างานของแต่ละท่าน (หลงัจากส่งหนา้พาสปอร์ตแลว้หา้มเปล่ียนเล่มพาสปอร์ต 

อตัรำนีไ้ม่รวม  
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
  ค่ายานพาหนะท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการทวัร์ (กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการชมสถานท่ีท่องเท่ียวอิสระหรือรายการเสริม)  
  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ อาทิเช่น น ้าสม้ เบียร์ วิสก้ี น ้าอดัลม ฯลฯ ท่ีไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ 
  ค่าใชจ่้ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม / ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
  ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ขั้นต ่า 5$/วนั/ท่านx6วนั ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทยตามพอใจ (วนัละ3$/ขั้นต ่าวนัx8วนั) 
 ค่าทิปยกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรม / เรือ ฯลฯ 
 ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้



 
 

 
 

 ค่ากลอ้งถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ และค่ากลอ้งมือถือ บางสถานท่ีเรียกเกบ็ 
 ค่าใชจ่้ายตรวจ PCR (ในกรณีท่ีมีขอ้ก าหนด) / ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีติดโควิด / ค่าวคัซีนและการกกัตวั 

 
หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตฯเพ่ือให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
4.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรง ทางบริษทัฯจะถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 
5. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดข้ึนจากสายการบินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานท่ีเกิดข้ึนจริง 
6. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบิน, เท่ียวบินล่าชา้หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดข้ึนจากสายการบิน ท่ีท าใหเ้กิดผล
กระทบต่อท่านท่ีมีเท่ียวบินภายในประเทศไทย ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกิดข้ึน 
7. กรณีขอท่ีนัง่พิเศษ บริษทัฯจะท าการขอท่ีกบัทางสายการบิน ทั้งน้ีบริษทัฯไม่ยืนยนัจะไดต้ามค าขอทั้งนั้นข้ึนอยู่กบัสายการ
บินและจ านวนท่ีนัง่ผูโ้ดยสารในแต่ละเท่ียวบิน 
8. ในการท่ีมีกระเป่าช ารุดเสียหาย ทางบริษทัฯจะช่วยด าเนินการประสานงานเพ่ือท าการขอเงินค่าชดเชยกบัสายการบินให ้
9. ระหว่างการเดินทางการบริการยกประเป๋าเป็นเพียงการบริการเสริม หากมีการช ารุดหรือเสียหายทางบริษทัฯจะไม่มีส่วนใน
การรับผิดชอบใดๆ เพ่ือความความสบายใจของลูกคา้หากกงัวลเร่ืองรอยขดูหรือการสูญหายกรุณาดูและกระเป๋าดว้ยตวัเอง  
10. ในกรณีท่ีลูกคา้ติดโควิดทางบริษทัฯไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 


