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*** จดุทอ่งเทีย่วทีน่า่สนใจ*** 

อาบซูมิเบล - มหาวหิารรามเสสที ่2 – เขือ่นอสัวาน -วหิารฟิเลย ์เมอืงคอมออมโบ 

หบุผากษัตรยิ ์– วหิารพระนางฮตัเซปซตุ – วหิารคานัค – วหิารลคัซอร ์

ปิระมดิกซิา่ – พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตอิยีปิต ์– ลอ่งแมน่ ้าไนล ์– ตลาด-ขา่นฯ 

 

วนัที ่1/                        กรุงเทพฯ - มสักตั - ไคโร     

 

06.00 น.    พรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9 เคาเตอร ์T 

สายการบนิโอมาน กรณุาสงัเกตปุ้าย PLEASURE EGYPT       

09.10 น.    ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่WY818 BKK-MCT 09.15-12.35 น. บนิประมาณ 6.20 ช.ม 

12.35 น.    ถงึสนามบนิมสักตั ประเทศโอมาน รอเทีย่วบนิตอ่สูไ่คโร (รอประมาณ 2.15 ช.ม) 

14.50 น.    ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่WY405 MCT-CAI 14.50-17.25 น. บนิประมาณ 4.35 ช.ม 

PLEASURE EGYPT 8 DAYS 
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17.25 น.     เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง 

ค ่า         รับประทานอาหารโรงแรม 

       พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 

 

วนัที ่2/            ไคโร  - ปิระมดิ – เมมฟิส - ซคัคารา่  B L D 

 

เชา้            รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.35 น.     น าทา่นเดนิทาง สูปิ่ระมดิ หนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลก  เชน่ มหาปิระมดิค ี(Cheops)  ปิระมดิ

เคฟเฟร (Chephren) และปิระมดิไมครนีอส (Mycrenos)  

 

ชมสฟิงซ ์(Sphinx) ซึง่มหีนา้ทีเ่ฝ้าวหิารและสุสานของกษัตรยิ ์เป็นเครือ่งแสดงถงึอ านาจ ล าตัว

เป็นสงิโตหมอบเพศผู ้มขีนาดใหญ่ทีส่ดุในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สงู 20 เมตร แกะสลักจาก

หนิปนูเพยีงกอ้นเดยีวโดยใชพ้ระพักตรข์องฟาโรหเ์คฟเฟร โดยทีบ่รเิวณทีร่าบสูงกซีา่นี้มเีพยีงตัว

เดยีวเทา่นัน้  ** พเิศษ แถมขีอ่ฐูชมววิโดยรอบฟร!ี!!!***  

    กรณุาทปิคนจงูอฐู 1$, หากตอ้งการมดุใตปิ้ระมติกรณุาตดิตอ่ไกดห์รอืหัวหนา้ทัวร ์

 

เทีย่ง        รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเมมฟิส (Memphis)  

- เมอืงหลวงเกา่ แหง่แรกในยคุอยีปิตโ์บราณกวา่ 5,000 ปี  

- ถูกบันทกึไวใ้นประวัตศิาสตรว์่ามคีวามส าคัญ ในการรวมอยีปิตบ์นและอยีปิต์ล่างใหเ้ป็นหนึ่ง

เดยีว โดยฟาโรหน์าเมอร ์ ปฐมกษัตรยิแ์หง่ราชวงศท์ี ่1  

- ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นตัวฐานรากของสถานทีโ่บราณ และรปูแกะสลักจากหนิทีย่งัหลงเหลอื

อยูใ่นระดับพืน้ดนิ  

 

เขา้ชมพพิธิภณัฑก์ลางแจง้แหง่เมอืงเมมฟิส  

- จัดแสดงรปูแกะสลักขนาดยกัษ์ ดว้ยหนิแกรนติสชีมพูจากเมอืงอัสวานของ ฟาโรหร์ามเสสที ่2 

ซึง่มพีระพักตรอ์นังดงาม ซึง่สลักดว้ยชา่งฝีมอืชัน้เยีย่มไวใ้นอาคารโปร่ง ซึง่ภายในยังจัดแสดง

ชิน้สว่นวัตถโุบราณและรปูสลักจากวหิารส าคัญตา่งๆในอยีปิต ์ 

- สว่นการจัดแสดงกลางแจง้ ชมสฟิงค ์และ ฟาโรหร์ามเสสที ่2 โดยแต่ละองคจ์ะสวมมงกฎุทีม่ี

ลักษณะแตกตา่งกนั  
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จากนัน้เดนิทางต่อไปยังเมอืงโบราณทีใ่กลก้ันอกีเมอืงคอื ซคัคารา่  (Sakkara) เพือ่ชมปิระมดิ

ข ัน้บนัได (Step pyramids) เป็นสิง่กอ่สรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานทีฝั่งพระศพของ กษัตรยิซ์อ

เซอร ์และเป็นตน้แบบของปิรามดิ  

 

ค ่า    รับประทานอาหารภตัราคาร อาหารทอ้งถิน่ 

              พักโรงแรมระดับ 5 ดาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่3/  พพิธิภณัฑ ์- ป้อมปราการเกา่ – สเุหรา่โมฮมัหมดั - ตลาดขา่น  B L D 

 

เชา้           รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 

น าท่านเดนิทางสู่ พธิภณัฑอ์ารยธรรมอยีปิตแ์ห่งชาต ิ(National Museum of Egyptian 

Civilization : NMEC)  

- พพิธิภัณฑแ์ห่งใหม่ จัดแสดงโบราณวัตถุตัง้แต่สมัยกอ่นประวัตศิาสตร ์มาสูย่คุฟาโรห ์และยคุเกรโก-

โรมัน, ยคุคอปตกิและอสิลามกิ มาจนถงึยคุโมเดริน์ หรอือยีปิตใ์นยคุสมัยปัจจุบัน โดยออกแบบใหไ้ด ้

สมัผัสกบัภาพรวมของววิัฒนาการของอารยธรรมแตล่ะยคุสมยั ไฮไลทส์ าคัญของพพิธิภัณฑแ์ห่งนี้ก็

คอื Royal Mummies Hall ซึง่ถูกออกแบบมาเป็นพเิศษส าหรับการจัดแสดงมัมมีข่องกษัตรยิแ์ละ

ราชนิแีหง่อยีปิตโ์บราณ บรรยากาศจะเป็นการจ าลองมาจากสสุานทีฝั่งพระศพจรงิทีห่บุผากษัตรยิ ์

 

เทีย่ง        รับประทานอาหาร ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 



Page 4 of 13 

 

 

 

บา่ย  ชม Citadel  ป้อมปราการเกา่แก ่สรา้งเมือ่ ค.ศ. 1176 โดยสลุตา่นซาลาอดัดนิ เพือ่เป็นป้อมปราการ

ป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสด อยูบ่นเนนิเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทวิทัศน์

ของกรงุไคโรไดไ้กลถงึปิรามดิทีก่ซีา่  

 

ชม สุเหรา่แหง่โมฮมัหมดั อาล ี(Mohammad Ali) สเุหร่าทีใ่หญ่และสูงทีสุ่ดในกรุงไคโร สรา้งในปี 

ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848  

- สัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื ตัวสเุหร่า และ สว่นของสนาม  ตรงกลางเป็นรูป

สีเ่หลีย่มมโีดมขนาดใหญส่งู 52 เมตร เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 21 เมตร มโีดมขนาดเล็กรองรับอกี 4 มมุ 

ตัวอาคารสรา้งดว้ยหนิ Albaster ตกแตง่ดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศลิปะอสิลาม หนา้สเุหร่ามี

หอนาฬกิาทีพ่ระเจา้หลุยสฟิ์ลปิป์แห่งฝร่ังเศสมอบใหรั้ฐบาลอยีปิตเ์ป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบ

ลสิกจ์ากวหิารลักซอร ์ 

 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดขา่น เอล คาลลิี ่(Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายดว้ยรา้นคา้ 

เครือ่งเทศ  เครือ่งเงนิ, รา้นทอง, เสือ้ผา้  

 

ค ่า        รับประทานอาหารค ่า ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

     พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 
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วนัที ่4/     ไคโร – วหิารฟิเลย ์- เสาหนิโอเบลกิ - ไฮดแ์ดม - อสัวาน  - L D 

 

เชา้          รบัอาหารกลอ่ง - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

 

03.30 น.    ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิมอืงไคโรประเทศอยีปิต ์เพือ่บนิสูเ่มอืงอสัวาน 

05.30 น.  ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่ MS82 CAI-ASW  05.30-06.55 น 

06.55 น.   ถงึสนามบนิอสัวาน ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าทีเ่มอืงอสัวาน 

 

น าท่านไปยัง วหิารฟิเลย ์(Philae) โดยเรอืวหิารนี้สรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพไีอซสิ (Isis) ในอดตีวหิาร

เคยถกูสรา้งขึน้บนเกาะฟิเลกลางแมน่ ้าไนล ์แตเ่มือ่เขือ่นอัสวานสรา้งเสร็จ วหิารทัง้วหิารก็จมอยูใ่ต ้

ระดับน ้า นานาชาตจิงึเขา้มาชว่ยเหลอืโดยการสรา้งท านบกัน้น ้า และยา้ยหนิทลีะกอ้น ขึน้มาสรา้ง

วหิารแหง่ใหมท่ีเ่กาะอากลิเกยี แทนทีต่ัง้เดมิ  

 

น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก เรอืแมน่ ้าไนล ์

 

เทีย่ง         รับประทานอาหาร ภตัตาคารในเรอื บฟุเฟต ์

 

บา่ย น าท่านชมแหล่งหนิแร่แกรนติทีเ่กา่แกแ่ละเสาหนิโอเบลกิ (The Unfinished Obelisk) ทีย่ังสรา้ง

ไมเ่สร็จ หากสรา้งเสร็จเมือ่ยกขึน้ตัง้จะเป็นเสาโอเบลกิทีส่งูทีส่ดุในอยีปิต ์ 

 

ชม เขือ่นอสัวาน หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ ไฮดแ์ดม (High Dam) ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1960 เพือ่ชว่ย

ใหม้นี ้าหลอ่เลีย้งไรน่าตลอดปี อกีทัง้ยังใชพ้ลังน ้าเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าเพยีงพอกับความตอ้งการ

ของคนทัง้ประเทศ และเพือ่ป้องกนัน ้าจากแมน่ ้าไนลไ์หลทว่มเวลาถงึฤดนู ้าหลาก  

 

จากนัน้น าท่านลงเรอืเล็กเพือ่เดนิทางสู่ หมูบ่า้นนูเบยีน ชมความสวยงาม 2 ขา้งทางของแม่น ้า

ไนล ์ชมวถิชีวีติชนเผา่นูเบยีนหมูบ่า้นเล็กๆทีย่ังคงอนุรักษ์อารยธรรมทีเ่กา่แก ่บา้นเรอืนเต็มไปดว้ย

สสีนัสฟ้ีาเป็นสญัลักษณ์แทนแมน่ ้าไนล ์ 

 

ค ่า   รับประทานอาหาร ภตัราคารในเรอื บฟุเฟย ์

         พักเรอืแมน่ ้าไนลร์ะดบั 5 ดาว 
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วนัที ่5/            อสัวาน – อาบซูมิเบล – วหิาร รามเสสที ่2 - คอมออมโบ  B L D 

 

เชา้     รบัอาหารกลอ่ง 

  

 น าทา่นเดนิทางโดยรถยนตส์ูเ่มอืงอาบซูมิเบล (ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 3 ช.ม)  

  

ชมสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์มหาวหิาร รามเสสที ่2 (Great Temple of Ramses 2) เป็นวหิารทีส่ าคัญ ดา้นหนา้

วหิารจะมรีปูสลักซึง่มพีระพักตรข์องฟาโรหร์ามเสสที ่2 ตัง้อยู ่4 องคต์รงทางเขา้ สรา้งขึน้เพือ่ถวายเป็น

ทีบ่ชูาแด่เทพอามนุรา (Amun Ra) ฮอรากาต ิ(Horakhati) และสรา้งวหิารใกลเ้คยีงกันสรา้งเป็นเกยีรติ

แกร่าชนิเีนเฟอรต์าร ี(Nefertari) เดมิทวีหิารแหง่นีไ้ดจ้มอยูใ่ตน้ ้าจากการสรา้งเขือ่นอัสวาน ทางยเูนสโก

ไดช้ว่ยกูว้หิารนีต้ามแบบเดมิทกุตารางนิว้คงสภาพไวเ้หมอืนเดมิ  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับอสัวาน เพือ่เขา้สูเ่รอืแมน่ ้าไนล ์

            

 รับประทานอาหาร ภตัตาคารในเรอื บฟุเฟย ์

 

บา่ย เรอืออกเดนิทางสูเ่มอืงคอมออมโบ เมือ่เรอืเทยีบทา่แลว้  
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น าท่านชมวหิารคอมออมโบ เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้เพือ่บูชาเทพเจา้สององคค์อื เทพโซเบค มเีศยีร

เป็นจระเข ้วหิารแห่งนี้อยูด่า้นขวามอื ส่วนวหิารทางดา้นซา้ยบชูาเทพฮอรัส (Horus) มเีศยีรเป็น

เหยีย่ว เทพเจา้แห่งการต่อสูแ้ละความกลา้หาญ   ถัดไปจากทางซา้ยมอื จะเห็นบ่อน ้าทีม่ปีากบ่อ

เป็นรปูกญุแจโบราณหรอืเรยีกอกีอยา่งหนึง่วา่ Key of life สรา้งขึน้มาดว้ยภมูปัิญญาของคนโบราณ

เอาไวใ้ชว้ัดความสงูของแมน่ ้าไนลเ์พือ่เก็บภาษีประจ าปี  

 

จากนัน้น าทา่นกลับสูเ่รอื เรอืออกเดนิทางสูเ่มอืงเอ็ดฟ ู 

 

ค ่า  รับประทานอาหาร ภตัราคารในเรอื บฟุเฟย ์

 พักเรอืแมน่ ้าไนลร์ะดับ 5 ดาว 
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เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในเรอื 

  

น าทา่นชม วหิารเอ็ดฟ ู(เมือ่เรอืมาถงึวหิารคณะตอ้งน่ังรถมา้สูว่หิารประมาณ 10 นาท ีรถมา้ 1 คน น่ังได ้

ประมาณ 4 ทา่น) วหิารสรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพเจา้ฮอรัส ซึง่สรา้งดว้ยหนิสดี า ในสมัยพระนางคลโีอพัตรา 

เมือ่ประมาณ เกอืบ 2,000 ปีมาแลว้ น าท่านผ่านชม ประตูน ้าอสีน่าล๊อค (Esna Lock) การเปิดประตูน ้า

จากระดับน ้าทีส่งูกวา่จนถงึการน าเรอืลงสูร่ะดับน ้าทีต่ ่ากวา่  

 

กลางวัน     รับประทานอาหาร ภตัราคารในเรอื บฟุเฟย ์

 

บา่ย เรอืแล่นสูเ่มอืงลัคซอร ์จากนัน้น าท่านเดนิทางเพือ่ชมวหิารลัคซอร ์(The Temple of Luxor) ซึง่สรา้ง

ถวายแกเ่ทพอมอน-รา หนา้วหิารมรีูปสลักหนิแกรนติขนาดมหมึาเป็นฟาโรหร์ามเซสที ่2 และมหาราชนิี

เนเฟอตาร ีชมเสาโอบลิสิก ์เสาหนิแกรนติขนาดใหญ ่ซึง่แกะสลักดว้ยอกัษรอยีปิตโ์บราณ (เฮโรกรฟิฟิค) 

 

ค ่า    รับประทานอาหาร ภตัราคารในเรอื บฟุเฟย ์ 

  พักเรอืแมน่ ้าไนลร์ะดับ 5 ดาว  

 

วนัที ่6/                                      เอ็ดฟ ู- ลคัซอร ์  B L D 
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วนัที ่7/             เมอืงลคัซอร ์– ฝั่งตะวนัตกและฝั่งตะวนัออก  B L D 

 

04.30 น.  หากทา่นสนใจขึน้บอลลนูลอยฟ้า ซือ้เพิม่ทา่นละประมาณ 135 $ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร ์ 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ในเรอื 

 

ออกเดนิทางโดยรถยนตเ์พือ่เทีย่วชมเมอืงลัคซอร ์ 

 

ชม เขตเวสตแ์บงค ์(West Bank) หรอืเมอืงทางฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าไนล ์  

 

น าท่านเทีย่วชม อนุสาวรยีแ์ห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปสลักหนิทรายขนาดใหญ่ 2 รูป มี

ความสงูถงึ 20 เมตรซึง่สมัยกอ่นเป็นวหิารทีใ่ชฝั้งพระศพของฟาโรหอ์เมนโนฟิสที ่3 แต่เมือ่ 27 ปีกอ่น

ครสิตกาลเกดิแผน่ดนิไหวรนุแรง ท าใหต้ัววหิารทัง้หลังพังลงมา เหลอืเพยีงรปูสลัก 2 รปู   

 

จากนัน้น าท่านไปชม หุบผากษตัรยิ ์(Valley of The Kings)  ซึง่เป็นสถานทีฝั่งพระศพของฟาโรห ์62 

พระองค ์แยกตามสสุานตา่งๆในบรเิวณหบุผา ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณหนา้ผาธบีนั ทีบ่รเิวณนีเ้ป็นภเูขาหนิทรายสี

แดง ในแต่ละสุสานตอ้งใชก้ารขุดเจาะภูเขาเขา้ไปท าเป็นชอ่งทางลับภายใน จะท าทางเดนิเป็นชว่งๆ 

และท าเป็นหอ้งส าหรับวางโลงศพ สมบัต ิขา้วของเครือ่งใชส้่วนตัวของฟาโรห ์ชมความอัศจรรยข์อง

ภาพวาดตามผนังจากสธีรรมชาตทิี่มอีายุเป็นพันๆปีจากยุคฟาโรห์แต่ยังคงความสวยงามไวจ้นถงึยุค

ปัจจบุนันี ้ 

น าทา่นเขา้ชม 3 สสุานทีส่วยทีส่ดุและสมบรณ์ูทีส่ดุ  

 

จากนัน้น าท่านชมวหิารเดลบาฮาร ี (Deir El Bahari)  อนุสรณ์สถานทีป่ระดษิฐานพระศพของฟาโรห์

หญงิฮปัเซปซทุ หรอืทีรู่จั้กกนัในนามของ “ราชนิหีนวด” ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิคนสนทิ “เซเน

มทุ” เมือ่กวา่ 3,500 ปีมาแลว้  

 

กลางวัน      รับประทานอาหารภตัราคารอาหารทอ้งถิน่ 

 

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

ทีส่ดุในโลก ตัววหิารหลังเดยีวมเีนื้อทีถ่งึ 60 เอเคอร ์ซึง่ใหญ่พอทีจ่ะน าโบสถข์นาดใหญ่ของยโุรปไปวาง

ไดถ้งึ10 หลัง มหาวหิารแหง่นีเ้ร ิม่กอ่สรา้งในสมยัฟาโรห ์ทตุโมซสิที ่1 เพือ่ถวายแดเ่ทพอมอน-รา เมือ่กวา่ 

3,600 ปี มาแลว้  

 

17.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิลัคซอร ์เพือ่บนิสูส่นามบนิไคโร 

19.40 น. ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่MS67 LXR-CAI 19.40-20.50  
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20.50 น.    ถงึสนามบนิไคโร เพือ่ตอ่ไฟลท้เ์ดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  

  

 

 

วนัที ่8/                          ไคโร - มสักตั - กรงุเทพฯ     

 

01.30 น.    ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่WY408 CAI-MUC 01.30-07.20 แวะเปลีย่นเครือ่ง 

09.00 น.     บนิตรงสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่WY815 MUC-BKK 09.00-17.45  

17.45 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูกิรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

 

**หมายเหต*ุ* 

-รปูภาพใชป้ระกอบในการบรรยายโปรแกรมเทา่นัน้  

-โปรแกรมสามารถปรับเปลีย่นไดต้ามสถานการณ์จรงิและเทีย่วบนิภายในและเรอืทีจ่องไดส้ าหรับแตล่ะกรุ๊ป 

 

ก าหนดเดนิทาง 66 (คณะ 15 ทา่นขึน้ไป)   ระดบัทีพ่กั พกัคู ่(บาท/ทา่น) พกัเดีย่วเพิม่ (บาท) 

15 – 22 ม.ค 5 ดาว 83,900 12,000  

12 – 19 ก.พ 5 ดาว 83,900 12,000  

2 – 9 เม.ย 5 ดาว 83,900 12,000  

7 – 14 พ.ค 5 ดาว 83,900 12,000  
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เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1.จองพรอ้มช าระงวดแรก 31,000 บาท / ทา่น และสง่มอบเอกสารการเตรยีมการยืน่ขอวซีา่ตามทีก่ าหนด  

2.สว่นทีเ่หลอืช าระภายใน 3 สปัดาห ์หรอืตามวันทีร่ะบใุนใบยนืยนัจองทวัร ์หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด เนือ่งจาก

จะตอ้งใชใ้นการออกตั๋วเครือ่งบนิและเอกสารตา่งๆ เพือ่ยนืยนัการเดนิทาง ในการประกอบการพจิารณาวซีา่ของ

ทางสถานทตู 

3.กรณีวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตูฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่,   

คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยตา่งๆทีเ่กดิขึน้ตามความเป็นจรงิ 

4.การยกเลกิ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิห์ักเงนิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ  

 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไปกลับรวมภาษีสนามบนิ ไทย-อยีปิต ์โดยสายการบนิโอมานแอร ์ชัน้ประหยดั   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศสายการบนิอยีปีตแ์อรช์ัน้ประหยดั  ไคโร-อสัวาน / ลัคซอร-์ไคโร 

 โรงแรมทีพ่ัก 5 ดาว 6 คนื ตามทีร่ะบรุายการหรอืเทยีบเทา่ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 รถส าหรับน าเทีย่วตามรายการ,ไกดจ์ากประเทศอยีปิต ์ภาษาองักฤษ และหัวหนา้ทัวรไ์ทยเดนิทางกบัคณะ  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตแุบบหมูค่ณะรายละเอยีดตามกรรมธรรม ์ 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ และคา่น ้าระหวา่งมือ้อาหารเทีย่ง-ค ่า และน ้าดืม่ระหวา่งวันทา่นละ2ขวด/วัน/คน 

 วซีา่อยีปิตนั์กทอ่งเทีย่ว 

 

อตัรานีไ้มร่วม  

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว 

  คา่ยานพาหนะทอ่งเทีย่วนอกเหนอืจากรายการทัวร ์(กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการชมสถานทีท่อ่งเทีย่วอสิระหรอืรายการ

เสรมิ)  

  คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ อาทเิชน่ น ้าสม้ เบยีร ์วสิกี ้น ้าอดัลม ฯลฯ ทีไ่มร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์

  คา่ใชจ้า่ยนอกเหนอืระบใุนโปรแกรม / คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

  คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ขัน้ต ่า 5$/วัน/ทา่นx7วัน ทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทยตามพอใจ (วันละ3$/ขัน้ต ่าวันx8วัน) 

 คา่ทปิยกกระเป๋า, สนามบนิ/โรงแรม / เรอื ฯลฯ 

 คา่ปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

 

หมายเหต ุ

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  
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2. เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูก

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

3. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูตฯเพือ่ใหอ้ยูใ่น

ดลุพนิจิของสถานฑตูฯ เรือ่งวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของ

บรษัิทฯ  

4.เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือช าระโดยตรง ทาง

บรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

5. หากสายการบนิมกีารยกเลกิเทีย่วบนิหรอืหากมเีหตุการณ์ประการใดทีเ่กดิขึน้จากสายการบนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ีเ้พือ่ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานทีเ่กดิขึน้จรงิ 

6. หากสายการบนิมกีารยกเลกิเทีย่วบนิ, เทีย่วบนิลา่ชา้หรอืหากมเีหตุการณ์ประการใดทีเ่กดิขึน้จากสายการบนิ ที่

ท าใหเ้กดิผลกระทบตอ่ทา่นทีม่เีทีย่วบนิภายในประเทศไทย ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่าย

ใดๆทีเ่กดิขึน้ 

7. กรณีขอทีน่ั่งพเิศษ บรษัิทฯจะท าการขอทีก่บัทางสายการบนิ ทัง้นี้บรษัิทฯไมย่นืยันจะไดต้ามค าขอทัง้นัน้ขึน้อยู่

กบัสายการบนิและจ านวนทีน่ั่งผูโ้ดยสารในแตล่ะเทีย่วบนิ 

8. ในการทีม่กีระเป่าช ารุดเสยีหาย ทางบรษัิทฯจะชว่ยด าเนนิการประสานงานเพือ่ท าการขอเงนิค่าชดเชยกับสาย

การบนิให ้

9. ระหวา่งการเดนิทางการบรกิารยกประเป๋าเป็นเพยีงการบรกิารเสรมิ หากมกีารช ารดุหรอืเสยีหายทางบรษัิทฯจะไม่

มสีว่นในการรับผดิชอบใดๆ เพือ่ความความสบายใจของลูกคา้หากกังวลเรือ่งรอยขดูหรอืการสูญหายกรุณาดูและ

กระเป๋าดว้ยตัวเอง  

10. ในกรณีทีล่กูคา้ตดิโควดิทางบรษัิทฯไมม่สีว่นรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
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กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


