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เท่ียวเหนือจรดใต ้เท่ียวครบสดุค ุม้ ท่ีพกัหรนูอนเรอื 5ดาว 

ไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทาง บินตรงส ูอี่ยีปต ์มีบินภายในประเทศ  

*** จดุท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ*** 

อาบซิูมเบล - มหาวิหารรามเสสที่ 2 – เขือ่นอัสวาน -วิหารฟิเลย ์เมืองคอมออมโบ 

หบุผากษตัริย ์– วิหารพระนางฮตัเซปซตุ – วิหารคานคั – วิหารลคัซอร ์

ปิระมิดกิซา่ – พิพิธภณัฑแ์ห่งชาตอิียปิต ์– ล่องแมน่ า้ไนล ์– ตลาด-ขา่นฯ 
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ก ำหนดกำรเนทำงปี 2020:    

วนัที ่1 /                       กรุงเทพฯ     

21.30 น.   พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4  

    ประต ู7 เคาเตอร ์Q10-12 สายการบนิ อยีปิตแ์อร ์เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ใหก้ารตอ้นรับ  
              กรณุาสงัเกตปุ้าย PLEASURE EGYPT 

วนัที ่2/     ไคโร – วหิารฟิเลย ์- เสาหนิโอเบลกิ - ไฮดแ์ดม - อสัวาน  - L D 

00.50 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่ MS961 BKK CAI 00.50-05.50 

  เวลาบนิ 9 ชัว่โมง และเวลาในประเทศอยีปิตจ์ะชา้กว่าประเทศไทย 5 ชม.  
05.50 น.  ถงึสนามบนินานาชาตเิมอืงไคโรประเทศอยีปิต ์ 

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ ประจ าประเทศอยีปิต ์จะคอยตอ้นรับ  
จากนัน้น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่บนิตอ่สู ่เมอืงอัสวาน 

07.30 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่ MS391 CAI-ASW 07.30-08.55 

08.55 น.  ถงึสนามบนิอัสวาน ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าทีเ่มอืงอัสวาน 
น าท่านไปยัง วหิารฟิเลย ์(Philae) โดยเรอืวหิารน้ีสรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพไีอซสิ (Isis) ใน
อดตีวหิารเคยถูกสรา้งขึน้บนเกาะฟิเลกลางแม่น ้าไนล ์แต่เมื่อเขือ่นอัสวานสรา้งเสร็จ 
วหิารทัง้วหิารก็จมอยูใ่ตร้ะดับน ้า นานาชาตจิงึเขา้มาชว่ยเหลอืโดยการสรา้งท านบกัน้น ้า 
และยา้ยหนิทลีะกอ้น ขึน้มาสรา้งวหิารแหง่ใหม่ทีเ่กาะอากลิเกยี แทนทีตั่ง้เดมิ  

เทีย่ง        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านชมแหล่งหนิแร่แกรนติทีเ่ก่าแก่และเสาหนิโอเบลกิ (The Unfinished Obelisk) 
ทีย่ังสรา้งไม่เสร็จ หากสรา้งเสร็จเมือ่ยกขึน้ตัง้จะเป็นเสาโอเบลกิทีส่งูทีส่ดุในอยีปิต ์ชม 
เขือ่นอัสวาน หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า ไฮดแ์ดม (High Dam) ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1960 
เพื่อช่วยใหม้ีน ้ าหล่อเลี้ยงไร่นาตลอดปี อีกทัง้ยังใชพ้ลังน ้ าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
เพยีงพอกับความตอ้งการของคนทัง้ประเทศ และเพือ่ป้องกันน ้าจากแม่น ้าไนลไ์หลท่วม
เวลาถงึฤดูน ้าหลาก จากนัน้น าท่านลงเรือเล็กเพื่อเดนิทางสู่หมู่บา้นนูเบยีน ชมความ
สวยงาม 2 ขา้งทางของแมน่ ้าไนล ์ไดเ้วลาอันควรน าท่านเขา้สูท่ีพั่กในเมอืงอัสวาน 

ค า่  รับประทานอาหาร ภัตราคารในโรงแรม บฟุเฟย ์

         พักโรงแรมระดับ 5 ดาว MOVENPICK ASWAN HOTEL หรอืเทยีบเท่า  
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วนัที ่3/  อสัวาน – อาบซูมิเบล – วหิาร รามเสสที ่2 – อสัวาน - คอมออมโบ  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 ดา้นหนา้วหิารจะมีรูปสลักซึง่มีพระพักตร์ของฟาโรหร์ามเสสที่ 2 ตัง้อยู่ 4 องคต์รง

ทางเขา้ สรา้งขึน้เพือ่ถวายเป็นที่บูชาแด่เทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากาต ิ(Horakhati) 

และสรา้งวหิารใกลเ้คยีงกันสรา้งเป็นเกยีรตแิกร่าชนีิเนเฟอรต์าร ี(Nefertari) เดมิทวีหิารแหง่

น้ีไดจ้มอยู่ใตน้ ้าจากการสรา้งเขื่อนอัสวาน ทางยูเนสโกไดช้่วยกูว้หิารน้ีตามแบบเดมิทุก

ตารางนิว้คงสภาพไวเ้หมอืนเดมิ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับอัสวาน เพือ่เขา้สูเ่รอืส าราญ 

เทีย่ง        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารในเรอื บฟุเฟย ์

บา่ย เรอืเลน่สูเ่มอืงคอมออมโบ  เมอืงถงึเมอืงคอมออโบเรอืเทยีบท่าน าท่านออกเดนิทางไป

ชม วหิารคอมออมโบ เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้เพื่อบูชาเทพเจา้สององค์คอื เทพโซเบค มี

เศยีรเป็นจระเข ้ชาวบา้นสรา้งวหิารน้ีขึน้มาเน่ืองจากในสมัยก่อนโคงน ้าตรงที่ตัง้วหิาร

แห่งนี้จะเป็นจุดทีจ่ระเขช้อบมานอนเกยอยู่ขา้งตลิง่ ชาวบา้นจงึสรา้งวหิารคอมออมโบ

ขึน้มา โดยมีนัยว่า เมื่อเราบูชาคารวะต่อเทพแห่งจระเขโ้ซเบคแลว้ เทพโซเบคจะ

ปกป้องคุม้ภัยไม่ใหถู้กจระเขท้ ารา้ยได ้วิหารแห่งน้ีอยู่ดา้นขวามือ ส่วนวิหารทาง

ดา้นซา้ยบชูาเทพฮอรัส (Horus) มเีศยีรเป็นเหยีย่ว เทพเจา้แหง่การตอ่สูแ้ละความกลา้

หาญ   ถัดไปจากทางซา้ยมอื จะเห็นบอ่น ้าทีม่ปีากบอ่เป็นรูปกญุแจโบราณหรอืเรยีกอกี

อย่างหนึง่ว่า Key of life สรา้งขึน้มาดว้ยภูมปัิญญาของคนโบราณเอาไวใ้ชวั้ดความสูง

ของแมน่ ้าไนลเ์พือ่เก็บภาษีประจ าปี จากนัน้น าทา่นกลับสูเ่รอืเพือ่เดนิทางสูเ่มอืงเอ็ดฟ ู 

ค า่  รับประทานอาหาร ภัตราคารในเรอื บฟุเฟย ์

  พักเรอื ระดับ 5 ดาว AL JAMILA NILE CRUISE หรอืเทยีบเทา่ 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในเรอื 

 น าท่านไปชม วหิารเอ็ดฟ ู(เมือ่เรอืมาถงึวหิารคณะตอ้งน่ังรถมา้สูว่หิารประมาณ 10 นาท ีรถ
มา้ 1 คน น่ังไดป้ระมาณ 4 ท่าน) วหิารสรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพเจา้ฮอรัส ซึง่สรา้งดว้ยหนิสดี า 
ในสมัยพระนางคลโีอพัตรา เมือ่ประมาณ เกอืบ 2,000 ปีมาแลว้ น าท่านผ่านชม ประตนู ้าอสี
น่าล๊อค (Esna Lock) การเปิดประตูน ้าจากระดับน ้าทีสู่งกว่าจนถงึการน าเรอืลงสู่ระดับน ้าที่
ต ่ากว่า จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสูเ่รอื เพือ่แลน่ยังเมอืงลุคซอร ์อยู่ทางตอนใตข้องเมือง
ไคโร กวา่ 650 กโิลเมตรตัง้อยูทั่ง้สองฝ่ังของแมน่ ้าไนล ์มแีหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวัตศิาสตร ์ 

กลางวัน      รับประทานอาหารภัตราคารอาหารในเรอื 

บา่ย อสิระพักผอ่น หรอื จปิชายามบา่ยพรอ้มชมววิแมน่ ้าไนลทั์ง้ 2 ฝ่ัง 
 เมอืเรอืแล่นถงึเมอืงลักซอร ์เรอืเทยีบท่าแลว้ น าท่านเดนิทางเพื่อชมวหิารลัคซอร ์(The 

Temple of Luxor) ซึง่สรา้งถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตรยิแ์ห่งเทพเชน่กัน วหิารน้ีไดรั้บ
การบรูณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบรเิวณวหิารประกอบดว้ยซุม้ประตขูนาดใหญ่และรูปสลัก
หนิแกรนติขนาดมหมึา สลักเป็นรูปฟาโรหร์ามเซสที ่2 และมหาราชนีิเนเฟอตาร ีชมเสาโอ
บลิสิก์ เสาหนิแกรนิตขนาดใหญ่ ซึง่แกะสลักดว้ยอักษรอียปิต์โบราณ (เฮโรกริฟฟิค) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูท่พัีกบนเรอื 

    รับประทานอาหาร ภัตราคารในเรอื บฟุเฟย ์ 

              พักเรอื ระดับ 5 ดาว AL JAMILA NILE CRUISE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่4/                    วหิารเอ็ดฟ ู- เมอืงลุคซอร ์  B L D 
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04.30 น. หากทา่นสนใจขึน้บอลลนูลอยฟ้า ซือ้เพิม่ทา่นละประมาณ 130 $ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในเรอื 

ออกเดนิทางโดยรถยนตเ์พือ่เทีย่วชมเมอืงลคุซอร ์ชม เขตเวสตแ์บงค ์(West Bank) หรอื
เมอืงทางฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าไนล ์ น าท่านเทีย่วชม อนุสาวรยีแ์หง่เมมนอน (Colossi of 
Memnon) รปูสลักหนิทรายขนาดใหญ ่2 รปู มคีวามสงูถงึ 20 เมตรซึง่สมัยกอ่นเป็นวหิารที่
ใชฝั้งพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาลเกดิแผ่นดนิไหว
รุนแรง ท าใหตั้ววหิารทัง้หลังพังลงมา เหลอืเพยีงรูปสลัก 2 รูป  จากนัน้น าท่านไปชม หุบ

ผากษตัรยิ ์(Valley of The Kings)  ซึง่เป็นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์ 
แยกตามสุสานต่างๆในบรเิวณหุบผา ซึง่ตัง้อยู่บรเิวณหนา้ผาธบัีน ทีบ่รเิวณน้ีเป็นภูเขาหนิ
ทรายสแีดง ในแต่ละสุสานตอ้งใชก้ารขุดเจาะภูเขาเขา้ไปท าเป็นช่องทางลับภายใน จะ
ท าทางเดนิเป็นชว่งๆ และท าเป็นหอ้งส าหรับวางโลงศพ สมบัต ิขา้วของเครือ่งใชส้่วนตัว
ของฟาโรห ์ชมความอัศจรรยข์องภาพวาดตามผนังจากสธีรรมชาตทิีม่อีายุเป็นพันๆปีจาก
ยุคฟาโรหแ์ต่ยังคงความสวยงามไวจ้นถงึยุคปัจจุบันนี้ น าท่านเขา้ชม3สุสานที่สวยที่สุด
และสมบรูณ์ทีสุ่ด จากนัน้น าท่านชมวหิารเดลบาฮาร ี (Deir El Bahari)  อนุสรณ์สถานที่
ประดษิฐานพระศพของฟาโรห์หญงิฮัปเซปซุท หรือที่รูจั้กกันในนามของ “ราชนีิหนวด” 
ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิคนสนทิ “เซเนมทุ” เมือ่กวา่ 3,500 ปีมาแลว้  

กลางวัน      รับประทานอาหารภัตราคารอาหารจนี 

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

เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ตัววหิารหลังเดยีวมเีนื้อที่ถงึ 60 เอเคอร ์ซึง่ใหญ่พอที่จะน า

โบสถข์นาดใหญ่ของยุโรปไปวางไดถ้งึ10 หลัง มหาวหิารแหง่นี้เริม่กอ่สรา้งในสมัยฟาโรห ์

ทุตโมซสิที ่1 เพือ่ถวายแด่เทพอมอน-รา เมือ่กว่า 3,600 ปี มาแลว้ หลังจากนัน้  ฟาโรห์

องคต์่างๆ ก็เริม่สรา้งเพิม่เตมิ ท าใหว้หิารมีขนาดใหญ่ขึน้อย่างมาก แต่เห็นความยิง่ใหญ่

ของวหิารแลว้ ใหท้กุทา่นลองจนิตนาการดวูา่ชาวอยีปิตโ์บราณใชว้ธิใีดในการขนยา้ยเสา  

ค า่  รับประทานอาหาร ภัตราคารในเรอื บฟุเฟย ์ 

  พักเรอื ระดับ 5 ดาว AL JAMILA NILE CRUISE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5/             เมอืงลุคซอร ์– ฝั่งตะวนัตกและฝั่งตะวนัออก  B L D 
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วนัที ่6/                           ลุคซอร ์-  ไคโร   B L D 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในเรอื (อาหารกลอ่ง) - เช็คเอา้ทอ์อกจากเรอื 

05.30 น.   น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลักซอร ์เพือ่เดนิทางสูไ่คโร 

07.30 น.    ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่MS352 LXR-CAI 07.30-08.40    

08.40น.   ถงึสนามบนิไคโรรับกระเป๋าแลว้เรยีบรอ้ยน าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงไคโร 

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

    กรณุาทปิคนจงูอฐู 1$, หากตอ้งการมดุใตปิ้ระมติประมาณ 20$ กรณุาตดิตอ่ไกด ์
เทีย่ง       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 
บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเมมฟิส (Memphis) เมอืงหลวงเกา่ แหง่แรกในยุคอยีปิตโ์บราณ

กว่า 5,000 ปี ถูกบันทกึไวใ้นประวัตศิาสตร์ว่ามีความส าคัญ ในการรวมอียปิต์บนและ
อยีปิตล์่างใหเ้ป็นหนึ่งเดยีว โดยฟาโรหน์าเมอร ์  ปฐมกษัตรยิแ์ห่งราชวงศท์ี ่1 ระหว่าง
ทางท่านจะไดเ้ห็นตัวฐานรากของสถานทีโ่บราณ และรูปแกะสลักจากหนิทีย่ังหลงเหลอื
อยู่ในระดับพืน้ดนิ เขา้ชมพพิธิภัณฑ์กลางแจง้แหง่เมอืงเมมฟิส อันจัดแสดงรูปแกะสลัก
ขนาดยักษ์ ดว้ยหนิแกรนติสชีมพจูากเมอืงอัสวานของ ฟาโรหร์ามเสสที ่2 ซึง่มพีระพักตร์
อันงดงาม ซึง่สลักดว้ยชา่งฝีมอืชัน้เยีย่มไวใ้นอาคารโปร่ง ซึง่ภายในยังจัดแสดงชิน้ส่วน
วัตถุโบราณและรูปสลักจากวหิารส าคัญต่างๆในอยีปิต ์ส่วนการจัดแสดงกลางแจง้ ชม
สฟิงค์ และ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 โดยแต่ละองค์จะสวมมงกุฎที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
จากนัน้เดนิทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกลก้ันอีกเมืองคอื ซคัคาร่า  (Sakkara) เพื่อ
ชมปิระมดิข ัน้บนัได (Step pyramids) เป็นสิง่ก่อสรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานที่ฝัง
พระศพของ กษัตรยิซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของปิรามดิ  

ค า่    รับประทานอาหารภัตราคาร อาหารจนี 

              พักโรงแรมระดับ 5 ดาว   LE MERIDIEN PYRAMID CAIRO HOTELหรอืเทยีบเทา่ 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตอิยีปิต ์(Egyptian Museum) สถานทีเ่ก็บสะสม

โบราณวัตถุล ้าค่า  จัดตัง้ขึน้ในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดีชาวฝร่ังเศส  ชือ่ Auguste 

Mariette  ชมหนา้กากทองค าของฟาโรหต์ุตันคาเมน  (Tutankhamun) และงานศลิปะที่มีค่า

ไมต่ า่กว่า 250,000 ชิน้ มอีายเุกา่แกเ่กอืบหา้พันปีมาแลว้  ชมพระเศยีรของพระนางเนเฟอรต์ติ ิ

ชมพระรูปของฟาโรหอ์ัคนาแตน-ฟาโรหนั์กปฏวัิต ิชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต รถศกึ 

และเกา้อีบ้ัลลังกท์องค า นอกจากนี้ท่านยังไดช้มสมบัตอิันล ้าค่าอืน่ๆ อกีมากมาย เชน่ แหวน, 

สรอ้ยขอ้มอื, สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต ลว้นมอีายกุวา่ 3,300 ปี   

 พเิศษ น าทา่นเขา้ชมหอ้งมัมมีก่ษัตรย ์2 หอ้ง ชมมัมมีข่องฟาโรหร์ามเสสที ่2 และองคอ์ืน่ๆ 

เทีย่ง       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บา่ย ชม Citadel  ป้อมปราการเกา่แก ่สรา้งเมือ่ ค.ศ. 1176 โดยสลุตา่นซาลาอัดดนิ เพือ่เป็น

ป้อมปราการป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสด  อยู่บนเนนิเขากลางกรุงไคโร 

สามารถมองเห็นทวิทัศน์ของกรุงไคโรไดไ้กลถงึปิรามดิทีก่ซีา่ ชม สุเหรา่แหง่โมฮมัหมดั 

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

ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื ตัวสุเหร่า และ ส่วนของ

สนาม  ตรงกลางเป็นรูปสีเ่หลีย่มมโีดมขนาดใหญ่สงู 52 เมตร เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 21 เมตร 

มโีดมขนาดเล็กรองรับอกี 4 มุม ตัวอาคารสรา้งดว้ยหนิ Albaster ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้

งดงามตามแบบศลิปะอสิลาม หนา้สุเหร่ามีหอนาฬกิาที่พระเจา้หลุยสฟิ์ลปิป์แห่งฝร่ังเศส

มอบใหรั้ฐบาลอยีปิตเ์ป็นของขวัญ แลกกบัเสาโอเบลสิกจ์ากวหิารลักซอร ์ 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดขา่น เอล คาลลิี ่(Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายดว้ย

รา้นคา้ เครือ่งเทศ  เครือ่งเงนิ, รา้นทอง, เสือ้ผา้  

ค า่       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

19.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไคโร  

23.30 น.  บนิตรงสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่MS960 CAI BKK 23.30-12.40+ (8 ชัว่โมง) 

วนัที ่7/   พพิธิภณัฑ ์- ป้อมปราการเกา่ – สเุหรา่โมฮมัหมดั - ตลาดขา่น  B L D 
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วนัที ่8/                        กรงุเทพฯ      

12.40 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  
**หมายเหต*ุ* 

-รปูภาพใชป้ระกอบในการบรรยายโปรแกรมเทา่นัน้  

-โปรแกรมสามารถปรับเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์จรงิและเทีย่วบนิภายในและเรอืทีจ่องไดส้ าหรับแตล่ะกรุ๊ป 

-โรงแรมและเรอืทีร่ะบเุป็นเพยีงการน าเสนอ โรงแรมและเรอืจะระบไุดช้ดัเจนเมือ่กรุ๊ปคอนเฟรมิแ์ลว้เทา่นัน้ 

 

ก ำหนดเดนิทำง 63 (คณะ20ท่ำนขึน้ไป)   ระดับที่พกั พกัคู่ (บำท/ท่ำน) พกัเดี่ยวเพิม่ (บำท) 

14 - 21 มี.ค 5 ดาว 67,900 9,000  
11-18 เม.ย 5 ดาว 69,900 9,500  

30 เม.ย-7 พ.ค 5 ดาว 68,900 9,500  
*หมำยเหตุ* ราคาแพค็เกจทวัร์น้ีไม่มีแจกกระเป๋าเดินทาง หรือของสมนาคุณ 
 
อัตรำนีร้วม 
☺ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั และบินภายในประเทศ โดยสายการบินอียิปตแ์อร์ ชั้นประหยดั   
☺ ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ  และภาษีสนามบินท่ีไคโร-อสัวาน-ลคัซอร์ 
☺ โรงแรมท่ีพกั ตามท่ีระบุรายการหรือเทียบเท่า 
☺ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
☺ รถส าหรับน าเท่ียวตามรายการ 
☺ บริการไกดจ์ากประเทศอียิปต ์ภาษาองักฤษ และหวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางกบัคณะกรณีมีผูเ้ดินทาง 15 ท่านขึ้นไป  
☺ ค่าประกนัอุบติัเหตุแบบหมู่คณะคุม้ครองตามรายละเอียดกรรมธรรม ์หนา้ท่ี 10 
☺ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และค่าน ้าระหว่างม้ืออาหารทุกม้ือ และน ้าด่ืมระหว่างวนัท่านละ2ขวด/วนั/คน 
☺ วีซ่าอียิปต์นกัท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ โดยใชเ้พียงส าเนาหนังสือเดินทำงท่ีมีอายุเหลือการใชง้านอย่างน้อย 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
และตอ้งมีหน้าว่างเหลือส าหรับประทบัตราวีซ่า และตราประทบัเขา้-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม ส่งส าเนาทางไลน์หรืออีเมล์ พร้อมระบุ
ต าแหน่งหนา้ท่ีการท างานของแต่ละท่าน เช่น อายเุกิน 60 ปี ให้ระบุว่าเกษียณ, หมอ, นกัศึกษา ฯลฯ 

อัตรำนีไ้ม่รวม  
  ค่าใชจ้่ายส่วนตวั 
  ค่ายานพาหนะท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการชมสถานท่ีท่องเที่ยวอิสระหรือรายการเสริม)  
  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมส่ังพิเศษ อาทิเช่น น ้าส้ม เบียร์ วิสก้ี น ้าอดัลม ฯลฯ 
  ค่าใชจ้่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม / ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
  ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ขั้นต ่า 5$/วนั/ท่าน ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทยตามพอใจ (วนัละ3$/ขั้นต ่าวนั) 
 ค่ายกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรมฯ / ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้
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เง่ือนไขกำรส ำรองที่นัง่ 
1.กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 50 วนั ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระงวดแรก 10,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการย่ืนขอ
วีซ่าตามท่ีก าหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะตอ้งใชเ้วลานานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน) 
2.ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนย่ืนวีซ่าและการออกตัว๋ 35 วนั ก่อนการเดินทาง เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการออกตัว๋เคร่ืองบินและเอกสาร
ต่างๆ เพื่อยืนยนัการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต 
3.กรณีวีซ่าไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า,   ค่าบริการ และค่าใชจ้่าย
ต่างๆท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง 
4.การยกเลิกตอ้งแจง้ล่วงหนา้ 45 วนัก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินมดัจ า งวดแรก 
5.กรณียกเลิกหลงัยืนวีซ่าและออกตัว๋ 35 วนั บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งขอหกั 70 % ของค่าทวัร์ 
6.กรณียกเลิกกะทนัหนัก่อนการเดินทางไม่เกิน 30 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินเตม็จ านวน  
ท้ังนีห้ำกวันเดินทำงเป็นช่วงวันหยุดยำว วันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่มีเง่ือนไขในกำรคืนเงินจองใดๆ 

หมำยเหตุ 
1. ในกรณีท่ีไม่ครบ 15 ท่าน จะไม่มีหวัหนา้ทวัร์เดินทางดว้ย หรือ ราคาปรับขึ้นตามจ านวนผูเ้ดินทางจริง 
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
3. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่
ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดวี้ซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูตฯ 
เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
5.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรง ทางบริษทัฯจะถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 
6. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานท่ีเกิดขึ้นจริง 
7. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบิน, เท่ียวบินล่าชา้หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดขึ้นจากสายการบิน ท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อ
ท่านท่ีมีเที่ยวบินภายในประเทศไทย ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆท่ีเกิดขึ้น 



 
  

10 
 

 


