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*** จดุท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ*** 

อาบซิูมเบล - มหาวิหารรามเสสที่ 2 – เขือ่นอัสวาน -วิหารฟิเลย ์เมืองคอมออมโบ 

หบุผากษตัริย ์– วิหารพระนางฮตัเซปซตุ – วิหารคานคั – วิหารลคัซอร ์

ปิระมิดกิซา่ – พิพิธภณัฑแ์ห่งชาตอิียปิต ์– ล่องแมน่ า้ไนล ์– ตลาด-ขา่นฯ 

 

 

 



 

 

 
 

2 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำงปี 2565:    
 

วนัที ่1/                        กรุงเทพฯ - มสักตั - ไคโร     

06.00 น.   พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4  

    ประต ู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.  ถงึสนามบนิมัสกตั ประเทศโอมาน รอเทีย่วบนิตอ่สูไ่คโร (รอประมาณ 2.15 ช.ม) 

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

17.25 น.   เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์หลังผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง 
ค า่        รับประทานอาหารโรงแรม 

      พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 

 

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

เชา้          รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.35 น.    น าท่านเดนิทาง สู่ปิระมดิ หนึ่งในเจ็ดสิง่มหัศจรรย์ของโลก  เช่น มหาปิระมิดคี 
(Cheops)  ปิระมดิเคฟเฟร (Chephren) และปิระมดิไมครีนอส (Mycrenos) ชมส
ฟิงซ ์(Sphinx) ซึง่มหีนา้ทีเ่ฝ้าวหิารและสสุานของกษัตรยิ ์เป็นเครือ่งแสดงถงึอ านาจ 
ล าตัวเป็นสงิโตหมอบเพศผู ้มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 
เมตร แกะสลักจากหนิปนูเพยีงกอ้นเดยีวโดยใชพ้ระพักตรข์องฟาโรหเ์คฟเฟร โดยที่
บรเิวณทีร่าบสูงกซี่าน้ีมเีพยีงตัวเดยีวเท่านัน้  ** พเิศษ แถมขีอู่ฐชมววิโดยรอบ
ฟร!ี!!!***  

     กรณุาทปิคนจงูอฐู 1$, หากตอ้งการมดุใตปิ้ระมติกรุณาตดิตอ่ไกดห์รอืหัวหนา้ทัวร ์
 
เทีย่ง       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารจนี 
 
บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเมมฟิส (Memphis) เมอืงหลวงเกา่ แหง่แรกในยุคอยีปิตโ์บราณ

กว่า 5,000 ปี ถูกบันทกึไวใ้นประวัตศิาสตร์ว่ามีความส าคัญ ในการรวมอียปิต์บนและ
อยีปิตล์่างใหเ้ป็นหนึ่งเดยีว โดยฟาโรหน์าเมอร ์  ปฐมกษัตรยิแ์ห่งราชวงศท์ี ่1 ระหว่าง
ทางท่านจะไดเ้ห็นตัวฐานรากของสถานทีโ่บราณ และรูปแกะสลักจากหินทีย่ังหลงเหลอื

อยู่ในระดับพืน้ดนิ เขา้ชมพพิธิภัณฑก์ลางแจง้แหง่เมอืงเมมฟิส อันจัดแสดงรูปแกะสลัก
ขนาดยักษ์ ดว้ยหนิแกรนติสชีมพจูากเมอืงอัสวานของ ฟาโรหร์ามเสสที ่2 ซึง่มพีระพักตร์
อันงดงาม ซึง่สลักดว้ยชา่งฝีมอืชัน้เยีย่มไวใ้นอาคารโปร่ง ซึง่ภายในยังจัดแสดงชิน้ส่วน
วัตถุโบราณและรูปสลักจากวิหารส าคัญต่างๆในอียิปต์ ส่วนการจัดแสดงกลางแจง้       
ชมสฟิงค ์และ ฟาโรหร์ามเสสที ่2 โดยแต่ละองคจ์ะสวมมงกุฎทีม่ีลักษณะแตกต่างกัน 
จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกลก้ันอีกเมืองคือ ซคัคาร่า  (Sakkara)                
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เพือ่ชมปิระมดิข ัน้บนัได (Step pyramids) เป็นสิง่ก่อสรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานที่
ฝังพระศพของ กษัตรยิซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของปิรามดิ  

ค า่    รับประทานอาหารภัตราคาร อาหารทอ้งถิน่ 

              พักโรงแรมระดับ 5 ดาว  

 

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

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่  พิธภณัฑ์อารยธรรมอีย ิปต์แห่งชาติ (National Museum of 

Egyptian Civilization : NMEC) พพิธิภัณฑแ์ห่งใหม่ จัดแสดงโบราณวัตถุตัง้แต่สมัยก่อน

ประวัตศิาสตร์ มาสู่ยุคฟาโรห ์และยุคเกรโก-โรมัน, ยุคคอปตกิและอสิลามกิ มาจนถงึยุคโม

เดริน์ หรอือยีปิตใ์นยุคสมัยปัจจุบัน โดยออกแบบใหไ้ดส้ัมผัสกับภาพรวมของววัิฒนาการของ

อารยธรรมแตล่ะยุคสมัย ไฮไลทส์ าคัญของพพิธิภัณฑแ์หง่น้ีก็คอื Royal Mummies Hall ซึง่

ถูกออกแบบมาเป็นพเิศษส าหรับการจัดแสดงมัมมี่ของกษัตรยิแ์ละราชนีิแห่งอยีปิตโ์บราณ 

บรรยากาศจะเป็นการจ าลองมาจากสสุานทีฝั่งพระศพจรงิทีห่บุผากษัตรยิ ์

เทีย่ง       รับประทานอาหาร ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

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 
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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 ภัตตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

    พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 

 

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

เชา้         รบัอาหารกลอ่ง - เช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม 

03.30 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิมอืงไคโรประเทศอยีปิต ์เพือ่บนิสูเ่มอืงอัสวาน 

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

06.55 น.  ถงึสนามบนิอัสวาน ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและรับกระเป๋าทีเ่มอืงอัสวาน 
น าท่านไปยัง วหิารฟิเลย ์(Philae) โดยเรอืวหิารน้ีสรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพไีอซสิ (Isis) ใน

อดตีวหิารเคยถูกสรา้งขึน้บนเกาะฟิเลกลางแม่น ้าไนล ์แต่เมื่อเขือ่นอัสวานสรา้งเสร็จ 
วหิารทัง้วหิารก็จมอยูใ่ตร้ะดับน ้า นานาชาตจิงึเขา้มาชว่ยเหลอืโดยการสรา้งท านบกัน้น ้า 
และยา้ยหนิทลีะกอ้น ขึน้มาสรา้งวหิารแหง่ใหม่ทีเ่กาะอากลิเกยี แทนทีตั่ง้เดมิ  
น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก เรอืแมน่ ้าไนล ์

เทีย่ง        รับประทานอาหาร ภัตตาคารในเรอื บฟุเฟย ์
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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 าท่านลงเรอืเล็กเพือ่เดนิทางสู่ หมูบ่า้นนูเบยีน ชมความ
สวยงาม 2 ขา้งทางของแม่น ้าไนล ์ชมวถิชีวีติชนเผ่านูเบยีนหมูบ่า้นเล็กๆทีย่ังคงอนุรักษ์
อารยธรรมทีเ่กา่แก ่บา้นเรอืนเต็มไปดว้ยสสีนัสฟ้ีาเป็นสญัลักษณ์แทนแมน่ ้าไนล ์ 

ค า่  รับประทานอาหาร ภัตราคารในเรอื บฟุเฟย ์

         พักเรอืแมน่ ้าไนลร์ะดับ 5 ดาว 

 

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

เชา้  รบัอาหารกลอ่ง 

 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
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น้ีไดจ้มอยู่ใตน้ ้าจากการสรา้งเขื่อนอัสวาน ทางยูเนสโกไดช้่วยกูว้หิารน้ีตามแบบเดมิทุก

ตารางนิว้คงสภาพไวเ้หมอืนเดมิ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับอัสวาน เพือ่เขา้สูเ่รอืแมน่ ้าไนล ์

            รับประทานอาหาร ภัตตาคารในเรอื บฟุเฟย ์

บา่ย เรอืออกเดนิทางสู่เมืองคอมออมโบ เมือ่เรอืเทยีบท่าแลว้ น าท่านชมวหิารคอมออมโบ 
เป็นวหิารทสรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพเจา้สององคค์อื เทพโซเบค มเีศยีรเป็นจระเข ้วหิารแหง่
นี้อยู่ดา้นขวามอื สว่นวหิารทางดา้นซา้ยบชูาเทพฮอรัส (Horus) มเีศยีรเป็นเหยีย่ว เทพ
เจา้แห่งการต่อสูแ้ละความกลา้หาญ   ถัดไปจากทางซา้ยมือ จะเห็นบ่อน ้าที่มีปากบ่อ
เป็นรูปกุญแจโบราณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Key of life สรา้งขึน้มาดว้ยภูมปัิญญา
ของคนโบราณเอาไวใ้ชวั้ดความสูงของแม่น ้าไนลเ์พือ่เก็บภาษีประจ าปี จากนัน้น าท่าน
กลับสูเ่รอื เรอืออกเดนิทางสูเ่มอืงเอ็ดฟ ู 

ค า่  รับประทานอาหาร ภัตราคารในเรอื บฟุเฟย ์

 พักเรอืแมน่ ้าไนลร์ะดับ 5 ดาว 
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เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในเรอื 

 น าท่านชม วหิารเอ็ดฟ ู(เมือ่เรอืมาถงึวหิารคณะตอ้งน่ังรถมา้สู่วหิารประมาณ 10 นาท ีรถมา้ 
1 คน น่ังไดป้ระมาณ 4 ท่าน) วหิารสรา้งขึน้เพือ่บูชาเทพเจา้ฮอรัส ซึง่สรา้งดว้ยหนิสดี า ใน
สมัยพระนางคลโีอพัตรา เมื่อประมาณ เกอืบ 2,000 ปีมาแลว้ น าท่านผ่านชม ประตูน ้าอสี
น่าล๊อค (Esna Lock) การเปิดประตูน ้าจากระดับน ้าทีสู่งกว่าจนถงึการน าเรอืลงสู่ระดับน ้าที่
ต า่กวา่  

 
กลางวัน    รับประทานอาหาร ภัตราคารในเรอื บฟุเฟย ์

 

บา่ย เรอืแลน่สูเ่มอืงลัคซอร ์จากนัน้น าทา่นเดนิทางเพือ่ชมวหิารลัคซอร ์(The Temple of Luxor) 
ซึง่สรา้งถวายแกเ่ทพอมอน-รา หนา้วหิารมรีูปสลักหนิแกรนติขนาดมหมึาเป็นฟาโรหร์ามเซส
ที ่2 และมหาราชนีิเนเฟอตาร ีชมเสาโอบลิสิก ์เสาหนิแกรนิตขนาดใหญ่ ซึง่แกะสลักดว้ย
อักษรอยีปิตโ์บราณ (เฮโรกรฟิฟิค) 

 
ค า่  รับประทานอาหาร ภัตราคารในเรอื บฟุเฟย ์ 

  พักเรอืแมน่ ้าไนลร์ะดับ 5 ดาว  

 

 

วนัที ่6/                                      เอ็ดฟู - 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) 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      รับประทานอาหารภัตราคารอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านชม เขตตะวนัออก (East Bank) มหาวหิารคารน์คั (The Temple of Karnak) 
เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ตัววหิารหลังเดยีวมเีนื้อทีถ่งึ 60 เอเคอร ์ซึง่ใหญ่พอที่จะน า
โบสถข์นาดใหญ่ของยุโรปไปวางไดถ้งึ10 หลัง มหาวหิารแหง่นี้เริม่กอ่สรา้งในสมัยฟาโรห ์
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  

20.50 น.    ถงึสนามบนิไคโร เพือ่ตอ่ไฟลท้เ์ดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย  
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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 ำหนดเดนิทำง 65 (คณะ15ท่ำนขึน้ไป)   ระดับที่พกั พกัคู่ (บำท/ท่ำน) พกัเดี่ยวเพิม่ (บำท) 

4-11 ธ.ค 2565 5 ดาว 83,900 12,000  
25 ธ.ค 2565-1 ม.ค 2566 5 ดาว 85,900 12,000  

 
 
 
 
 



 

 

 
 

10 
 
 
 
 
 

เง่ือนไขกำรส ำรองท่ีนั่ง 
1.จองพร้อมช าระงวดแรก 30,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยืน่ขอวีซ่าตามท่ีก าหนด  
2.ส่วนท่ีเหลือช าระภายใน3สัปดาห์ หรือตามวนัท่ีระบุในใบยืนยนัจองทวัร์ เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการออกตัว๋เคร่ืองบินและ
เอกสารต่างๆ เพื่อยนืยนัการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต 
3.กรณีวีซ่าไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่า,   ค่าบริการ และ
ค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง 
4.การยกเลิกทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิหกัเงินตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นตามจริง  
 
อตัรำนีร้วม 
☺ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั และบินภายในประเทศ โดยสายการบินอียปิตแ์อร์ ชั้นประหยดั   
☺ ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ  และภาษีสนามบินท่ีไคโร-อสัวาน-ลคัซอร์ 
☺ โรงแรมท่ีพกั 5 ดาว 6 คืน ตามท่ีระบุรายการหรือเทียบเท่า 
☺ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
☺ รถส าหรับน าเท่ียวตามรายการ 
☺ บริการไกดจ์ากประเทศอียปิต ์ภาษาองักฤษ และหวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางกบัคณะ  
☺ ค่าประกนัสุขภาพคุม้ครองรวมโควิดตามรายละเอียดกรรมธรรม ์ 
☺ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และค่าน ้าระหวา่งม้ืออาหารเท่ียง-ค ่า และน ้าด่ืมระหวา่งวนัท่านละ2ขวด/วนั/คน 
☺ วีซ่าอียปิตน์กัท่องเท่ียว 

 
 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
  ค่ายานพาหนะท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการทวัร์ (กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการชมสถานท่ีท่องเท่ียวอิสระหรือรายการเสริม)  
  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ อาทิเช่น น ้าส้ม เบียร์ วิสก้ี น ้าอดัลม ฯลฯ ท่ีไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ 
  ค่าใชจ่้ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
  ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ขั้นต ่า 5$/วนั/ท่านx7วนั ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทยตามพอใจ (วนัละ3$/ขั้นต ่าวนัx8วนั) 
 ค่าทิปยกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรม / เรือ ฯลฯ 
 ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้
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หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตฯเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของ
สถานฑูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
4.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรง ทางบริษทัฯจะถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 
5. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานท่ีเกิดขึ้นจริง 
6. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบิน, เท่ียวบินล่าชา้หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดขึ้นจากสายการบิน ท่ีท าให้เกิดผล
กระทบต่อท่านท่ีมีเท่ียวบินภายในประเทศไทย ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกิดขึ้น 
7. กรณีขอท่ีนัง่พิเศษ บริษทัฯจะท าการขอท่ีกบัทางสายการบิน ทั้งน้ีบริษทัฯไม่ยืนยนัจะไดต้ามค าขอทั้งนั้นขึ้นอยู่กบัสายการ
บินและจ านวนท่ีนัง่ผูโ้ดยสารในแต่ละเท่ียวบิน 
8. ในการท่ีมีกระเป่าช ารุดเสียหาย ทางบริษทัฯจะช่วยด าเนินการประสานงานเพื่อท าการขอเงินค่าชดเชยกบัสายการบินให้ 
9. ระหว่างการเดินทางการบริการยกประเป๋าเป็นเพียงการบริการเสริม หากมีการช ารุดหรือเสียหายทางบริษทัฯจะไม่มีส่วนใน
การรับผิดชอบใดๆ เพื่อความความสบายใจของลูกคา้หากกงัวลเร่ืองรอยขูดหรือการสูญหายกรุณาดูและกระเป๋าดว้ยตวัเอง  
10. ในกรณีท่ีลูกคา้ติดโควิดทางบริษทัฯไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซ่ีำ Egypt   
- หนังสือเดินทำง ตอ้งมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือส าหรับ
ประทบัตราวีซ่า และตราประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 2 หนา้เตม็ 
- รูปถ่ำย ตอ้งเป็นรูปถ่ายหนา้ตรงเป็นรูปสี ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพื้นหลัง
สีขำว เท่ำนั้น ทางสถานทูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายท่ีเป็นรูปสต๊ิกเกอร์ หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และ
รูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั  
- หลกัฐำนกำรงำน 
  กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร ตอ้งแสดงส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทาง
แสดงความเป็น เจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) 

***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา และประทบัตราบริษทัเป็นส าคญั ***** 
กรณีเป็นพนักงำน ตอ้งมีหนังสือรับรองการท างานจากทางบริษทั หรือหน่วยงานท่ีสังกัด มีขอ้ความระบุต าแหน่ง 
เงินเดือน รายได้  วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้อง
ประทบัตราบริษทัรับรองเป็นส าคญั 
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่พร้อมตราประทบั
ของทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และส าเนาบตัรนกัเรียน หรือบตัรนกัศึกษา พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
- หลักฐำนกำรเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ พร้อมตรา
ประทบัจากทางธนาคาร **ย ำ้** ไม่สำมำรถใช้ส ำเนำบัญชี เงินฝำกธนำคำรย้อนหลงั 6 เดือน 
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