
 
 

รหัสโปรแกรม : 23031 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทกุคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 

Luxury Private Tour 

ELEGANT OF EGYPT  
ลอ่งเรอืสดุหรแูมน่ ำ้ไนล ์3 คนื /6 Days 5 Night  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
รายการทวัร ์

วันแรก      กรุงเทพฯ   สนามบินสุวรรณภูมิ  

23.00 น. พร้อมกันที ่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์สายการบิน EMIRATES 
 
วันสอง      สนามบินบินไคโร – กรุงไคโร – ตลาดข่าน ลีลี่                                                                                  (-/-/D) 

01.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเทีย่วบินที่ ีEK385  

04.45 น. ถึงสนามบินดูไบ แวะพักเปลียนเครื่อง 

08.15 น. ออกเดินทางอีกครั้งโดยเที่ยวบิน  EK927 

10.05 น.  ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต์หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว (ประเทศอียิปต์จะ

ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.)เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจำประเทศอียิปต์ จะคอยต้อนรับ  นำท่านออกเดินทางสู่โรงแรมที่

พักเพ่ือทำการเช็คอิน 

ที่พกั โรงแรม RAMSES HILTON CAIRO ระดับ 5 ดาว (2 คนื) 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT TOUR 
นำท่านชม เยี่ยมชมตลาดข่านเอลคาลีลี - มหาพีรามิด - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ 

ล่องเรือสำราญที่หรูที่สุดในแม่น้ำไนล์ Historian Nile Cruise 
 อัสวาน อาบูซิมเบล – คอมออมโบ-เอ็ดฟู หุบเขากษัตริย์ - วิหารเดลบาฮารี – วิหารลักซอร์ 

วหิารคารน์คั  

ออกเดนิทางทุกวันพุธ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 น.  ***PRIVATE TOUR*** ตลาดข่าน ลีลี่  (Khan El Khalili Bazaar) หรือฮูเซ็น ท่านสามารถเลือกซื้อของ

พื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ ที่ทำจากหนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและ

เพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่างๆ 

หมายเหตุ อย่าลืมซื้อจี้ทำด้วยทองคำหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต์โบราณ (Hieroglyphic Characters) 

ของท่านเองหรือญาติมิตร เพื่อเป็นของฝาก ในรูปทรงยาวเก๋และสวยแปลกมาก ซึ่งมีชื่อตามภาษาพื้นเมืองว่า คาร์

ทูช แปลว่ามีอายุอันยืนยาว คาร์ทูชนี้ องค์ฟาโรห์ โบราณใช้สลักชื่อขององค์เองตามโบราณสถานและสุสานของ

พระองค์ 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 น. นำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก 

คำ่   รบัประทานอาหารคำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั   



วันสาม      มหาพีรามิด กีซ่า - มหาพีรามิด – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ                                                                    (B/L/D) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

09.00 น. ***PRIVATE TOUR*** นำท่านเดินทางสู่ที่ราบกีซา (Giza) ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ ซึ่งชาวอียิปต์

โบราณถือว่าเป็นดินแดนที่ชาวอียิปต์โบราณจะใช้ชีวิตหลังความตาย นำท่านชม มหาพีรามิด หนึ่งในเจ็ดสิ่ง

มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ซึ่งเป็นแห่งเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่และคงสภาพอยู่อย่างสมบูรณ์ เป็นที่ซึ่งองค์ฟาโรห์

แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้

เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30 ปี โดยใช้ก้อนหินซึ่งหนักก้อนละ สองตันครึ่ง มากกว่าสองล้านสามแสนก้อน และหินขนาด

ใหญ่แต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน  ชมสฟิงซ์ ที่แกะสลักจากเนินหิน

ธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็น พระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต ท่านอาจจะขี่อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบ ๆ 

โดยมีหมู่ พีรามิดเป็นฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย (หรือปีนเข้าไปชมภายในตัวปีระมิ ดซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ฝัง

พระศพขององค์ฟาโรห์ผู้สร้างพีรามิดนั้น ภายในสร้างเป็นห้องโถงใหญ่ มีทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไปดูได้ ค่า

เข้าชมไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ และต้องไปเข้าคิวซื้อบัตรเอง เนื่องจากในแต่ละวันจะมีผู้เข้าชมได้ไม่เกินวันละ 

300 คนเท่านั้น 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารพื้นเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บ่าย  นำท่านเดินทางสู่  (พิพิธภัณฑ์อียิปต์) Egyptian Museum เป็นที่ เก็บรักษาโบราณวัตถุล้ำค่าไม่ต่ำกว่า 120,000 ชิ้น 

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวระดับต้นๆในกรุงไคโร พิพิธภัณฑ์นี้มีสองชั้น ชั้นล่างเป็นแหล่งรวมบันทึกเหตุการณใน

กระดาษปาปิรัสและเหรียญตราต่างๆที่มีใช้ในยุคอียิปต์โบราณ ส่วนชั้นบนมีข้าวของเครื่องใช้ของกษัตริย์สองราชวงศ์สุดท้ายของยุค

อียิปต์โบราณและสิ่งของล่ำค่าอื่นๆจากหุบเขากษัตริย์ ไฮไลต์รวมไปถึงวัตถุโบราณจากสุสานของฟาโรต์ตุตันคาเมนและมัมมี่ราชวงศ์

ทั้งหมดในยุคนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.00 น. นำท่านเดินทางกลับโรงแรมที่พัก 

คำ่   รบัประทานอาหารคำ่ ณ โรงแรมทีพ่กั   

วันสี่      สนามบินกรุงไคโร – สนามบินอัสวาน – เช็คอินเรือสำราญ – อาบู ซิมเบล   (-/L/D)                      

04.30 น. บริการรถรับส่งส่วนตัวเพื่อเดินทางไปสนามบินแห่งชาติอียิปต์ เพื่อเดินทางไปเมืองอัสวาน (Aswan)  

06.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองอัสวาน โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบิน MS145 

07.20 น. เดินทางถึงสนามบินอัสวาน เดินทางสู่ท่าเรือ (ไม่มีรถบริการ ท่านสามารถใช้บริการรถแท็กซี่จากสนามบินได้) เพื่อ

ทำการเช็คอินขึ้นเรือสำราญล่องแม่น้ำไนล์ (Historian Nile Cruise) พักบนเรือสำราญ 3 คืน 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง บนเรือสำราญ 

 การเที่ยวอียิปต์ตอนกลาง นิยมเที่ยวโดยเรือล่องแม่น้ำไนล์ นักท่องเที่ยวจะค้างแรมบนเรือสำราญที่สูง 4 ชั้น โดย

เรือแต่ละลำมีห้องอยู่ 50-100 ห้อง บนเรือมีห้องอาหาร สระว่ายน้ำ ที่ออกกำลังกาย สปา โซนอาบแดดและร้านค้า 

ซึ่งนักท่องเที่ยวที่พักอยู่จะสามารถรับประทานอาหารได้ถึง 3 มื้อและขนมว่างยามบ่ายบนเรือบริการทุกวัน เรือจะ

เทียบท่าเมื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวเท่าน้ัน 



 แม่น้ำไนล์ (Nile River) เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในทวีปแอฟริกา ความยาว 6,650กิโลเมตร เริ่มจาก ทะเลสาบ

วิคตอเรีย (Lake Victoria) ในประเทศแทนซาเนีย (Tanzania) ไหลผ่านทั้งหมด 11ประเทศและทะเลทรายซูดาน 

ก่อนจะลงทะเลเมดิเตอร์เนเนียน หล่อเลี้ยงอารยธรรมและชนชาติโบราณและรุ่งเรืองที่สุดในโลก เนื่องจากแม่น้ำไนล์

ไหลผ่านทะเลทราย ทำให้มีการเปลี่ยนเส้นทางทุกปี จนกระทั่งปี ค.ศ. 1971 ที่มีการสร้างเขื่อนอัสวาน (Aswan 

Damn) และ ทะเลสาบเนเซอร์ (Nasser Lake)  โดยเข่ือนนี้มีความสำคัญเป็นตัวควบคุมน้ำจากแม่น้ำไนล์ไม่ให้

ไหลท่วมในหน้าน้ำหลาก ซึ่งในประวัติศาสตร์กว่า 5,000 ปี ของอียิปต์จะเห็นว่าชาวอียิปต์ต้องต่อสู้กับภัยแล้ง และ

น้ำท่วมเสมอมา เข่ือนนี้สร้างเสร็จในปีค.ศ. 1971 โดยรัฐบาลอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นผู้ออกเงินเพื่อเป็นการแลกกับ

สิทธิ์ในการเดินเรือข้ามคลองสุเอต (Suez Canal) คลองนี้เป็นการขุดทางน้ำเพ่ือทะลุระหว่าง ทะเลเมดิเตอร์เนเนียน 

ถึงทะเลแดง ซึ่งจะร่นระยะทางเดินเรือได้ถึง 8 พันกว่ากิโลเมตร มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลสำหรับชาติตะวันตก 

เคยมีความตึงเครียดระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสในช่วงยุค 70 ในการแย่งสิทธิควบคุมคลองซุเอส ที่ขุดขึ้นจากการ

แลกเปลี่ยนในการสร้างเขื่อน และใกล้ๆนี้ยังมีการสร้างเขื่อนในประเทศต้นน้ำเพื่อดักน้ำจากทะเลสาบวิคตอเรีย

โดยตรง ที่อียิปต์และประเทศเพื่อบ้านต่างๆแย่งกันอีก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรือสำราญออกเดินทางสู่ เมืองอบูซิมเบล (Abu Simbel) นำท่านขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางไปวิหารอบู   ซิมเบล ชม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ มหาวิหาร รามเสสที่ 2 (Great Temple of Ramses 2) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารที่สำคัญแห่งหนึ่ง 

ด้านหน้าวิหารจะมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ 4 องค์ตรงทางเข้า สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็น

ที่บูชาแด่เทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากาติ (Horakhati) และสร้างวิหารใกล้ เคียงกันสร้างเป็นเกียรติ์แก่ราชินี

เนเฟอร์ตารี (Nefertari) กว้างถึง 10 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านไปยัง วิหารฟิเลย์ (Philae) เป็น วิหารที่สร้างขึ้น

เพื่อบูชาเทพีไอซิส (Isis) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับขึ้นเรือ 

คำ่   รบัประทานอาหารคำ่ บนเรอืสำราญ พรอ้มโชว์และการแสดงตา่งๆ  

วันทีห่้า      อาบ ูซิมเบล- คอมออมโบ – ลกัซอร์                                                                                           (B/L/D) 

เรือล่องต่อไปยัง เมืองคอมออมโบ (Kom-Ombo) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า บนเรือสาราญ  

นำท่านขึ้นฝั่งเพื่อชม วิหารคอมออมโบ (Kom-Ombo Temple) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์คือ 

เทพโซเบค (Sobek) มีเศียรเป็นจระเข้ เทพเจ้าแห่งลำน้ำและความอุดมสมบูรณ์ วิหารอยู่ด้านขวามือ ส่วนวิหารทาง

ด้านซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ 

ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับขึ้นเรือ 

 

 

 

 

 

 

 

 



เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง บนเรือสำราญ 

บ่าย  เรือล่องต่อไปยังเมืองเอ็ดฟู (Edfu)  

นำท่านขึ้นฝั่งเพื่อชมวิหารเอ็ดฟู (Edfu Temple) สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส ซึ่งสร้างด้วยหินสีดำ ในสมัยพระ

นางคลีโอพัตรา เมื่อประมาณเกือบ 2000 ปีมาแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับขึ้นเรือ 

   เรือล่องต่อไปยังเมืองลักซอร์ (Luxor) ผ่านเมืองเอสน่า (Esna) 

คำ่   รบัประทานอาหารคำ่ บนเรอืสำราญ พรอ้มโชว์และการแสดงตา่งๆ  
 

วันที่หก      ลักซอร์ – หุบผากษัตริย์ –เดลบาฮารี –วิหารคาร์นัค – วิหารลักซอร์                                                  (B/L/D)  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า บนเรือสาราญ  

นำท่านขึ้นฝั่งเพื่อดินทางไปชมเขตเวสต์แบงค์ (West Bank) หรือเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ จากนั้นนำ

ท่านไปชม หุบผากษัตริย์ (Valley of The Kings) ซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์ แยกตาม

สุสานต่างๆในบริเวณหุบผา ชมวิหารเดลบาฮารี (Deir El Bahari) อนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์

หญิงฮัปเซปซุท หรือที่รู้จักกันในนามของ “ราชินีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เมื่อ

กว่า 3500 ปีมาแล้ว  

 



 

 

 

 

 

 

ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับขึ้นเรือ 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง บนเรือสำราญ 

บ่าย นำท่านขึ้นฝั่งอีกครั้งเพื่อเที่ยวชมเขตตะวันออก (East Bank) นำท่านชมมหาวิหารคาร์นัค (The Temple of 

Karnak) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่

ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา 

เมื่อกว่า 3600 ปี มาแล้ว หลังจากนั้น ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ่มสร้างเพิ่มเติม ทำให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมาก แต่

เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแล้ว ขอให้ทุกท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีใดในการขน ย้ายเสา และ

หิน พร้อมทั้งการแกะสลักลวดลาย ซึ่งเมื่อท่านเห็นความสูงแล้วก็จะยิ่งทำให้นึกไม่ออกก็เป็นได้ ว่าเขาใช้วิธีทำ

อย่างไร 

   

 

 

 

 

 

 

หลังจากนั้นนำท่านชมวิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ

เช่นกัน วิหารนี้ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 



 

 

 

 

 

 

 

ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับขึ้นเรือ    

คำ่   รบัประทานอาหารคำ่ บนเรอืสำราญ พรอ้มโชว์และการแสดงตา่งๆ  

วันทีเ่จ็ด      เช็คเอาท์เรือสำราญ – สนามบินลักซอร์ – สนามบินไคโร                                                                    (B/-/-) 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า บนเรือสาราญ  

หลังอาหารเช้าให้ท่านได้เก็บสัมภาระและทำการเช็คเอาท์  

ออกเดินทางสู่สนามบินเมืองลักซอร์  (ไม่มีรถบริการ ท่านสามารถใช้บริการรถแท็กซี่จากท่าเรือไปยังสนามบินได้) 

14.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เทีย่วบินที่ ีMS 67 เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง  

19.05 น. ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทยโดย สายการบินเอมิเรตส์ เทีย่วบินที่ ีEK924 

วันที่แปด      สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.40 น. ถึงสนามบินดูไบ แวะพักเปลียนเครื่อง 

02.50 น. ออกเดินทางอีกครั้งโดยเที่ยวบิน  EK384 

12.15 น. เดินทางถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ 

**** END OF TOUR **** 

* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ * 

** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ** 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็น
ต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ  10 



ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

อตัราคา่บรกิาร 

 
ราคานี้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขับรถ 

 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็น
ต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเท่ียวในต่างประเทศ ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง มิอาจ
เพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็น
หลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

อตัราคา่บรกิารรวม 
✓    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศอียิปต์ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และ   

   ค่าภาษีน้ำมัน 
✓ โรงแรมที่พัก 5 คืน ตามที่ระบใุนรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
✓ ค่ารถโดยสารปรับอากาศ ตามที่ระบุรายการ (วันที่มีทัวร์ แลมีการรับส่ง)  
✓ ทัวร์ต่างๆในแต่ละวัน ตามที่ระบุในรายการ (ใช้ไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ) 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (อาหารเช้า 4 มื้อ อาหารกลางวัน 4 มื้อ อาหารค่ำ 5 มื้อ ) 
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท มีรายละเอียดความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์  

-คุ้มครองวงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับ ผู้เดินทางอายุ 1-75 ป ี
-คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 76 ปีขึ้นไป 
-เด็กทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี ไม่สามารถทำประกันการเดินทางได้ 
-กรมธรรม์นี้ ไม่คุ้มครองผู้ท่ีเดินทางไป หรือผ่าน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 

จำนวนผู้เดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พักห้องละ  
2-3 ท่าน 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 1 
ท่าน 

เด็กอาย ุ 
2 -12 ปี  
พักกับ 2 
ผู้ใหญ่ 

(มีเตียงเสริม) 

เด็กอายุต่ำกว่า 
12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเด่ียวจ่าย
เพิ่ม 

2 ท่าน 86,900.- 86,900.- 86,900.- 86,900.- 15,000.- 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
× ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์  

× ค่าตรวจ RT PCR ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ (ประเทศอียิปต์ ไม่ต้องใช้ผลตรวจในการเดินทางเข้าประเทศ แต่ต้องรับ
วัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว) 

× ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย (Test&Go / ASQ) 

× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุในรายการ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด 
ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ นอกเหนือจากรายการ  

× ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก 

× ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินน้ันๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน  

× ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ตามประกาศของสายการบินภายหลังจากวันที่จอง 

× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 
 

บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม  

ประเทศอียิปต์ รับรองการฉีดวัคซีนทุกยี่ห้อ 

พาสปอร์ต : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรด
สอบถาม 

 

→เงื่อนไขการจอง และ วิธีการชำระเงิน: 

ราคายังไม่การันตี เนื่องจากยังไม่ทำการจองที่นั่ง 

 กรุณาจ่ายค่าทัวร์เต็มจำนวนท่านละ 46,900 บาท หลังการยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง 

• หากไม่ชำระค่ามัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่น่ังให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ 

• เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้
ทั้งหมดน้ีแล้ว 

• หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล  

• ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการ
เดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทาง
บริษัทฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนัเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ใน
การจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น 

 



→เงื่อนไขยกเลิกการจอง : 

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก, เลื่อน หรือขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี 
และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการ
รายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 

***เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธรุกจินำเทีย่วและมัคคเุทศก*์** 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 2 ท่าน ตามที่กำหนด   
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ 

อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ และมีค่าใช้จ่ายโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบ 

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่าน้ัน 

11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  



12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้ เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

13. การบริการของรถบัสนำเที่ยวในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดย
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก 
จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง 

14. Tax Refund ไม่ใชค่วามรับผิดชอบของบริษัทฯ และขั้นตอนการแลกภาษีเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทาง ซึ่งต้องไม่ทำให้ผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่นเดือนร้อน 

15. การนำสิ่งของมีค่าที่ซื้อจากต่างประเทศเข้าสู่ราชอาณาจักรไทย มีกฎข้อบังคับที่ละเอียด และนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของศุลกากรไทยโดยละเอียด 

16. บริษัท Exclusive Journey Co.,Ltd. เป็นตัวแทนในการติดต่อที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนการเดินทางจากประเทศไทยสู่
จุดหมายปลายทางตามรายการทัวร์เท่านั้น ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อการยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือข้อจำกัดในการให้บริการของ
สายการบิน ที่พัก ร้านอาหาร บริษัทรถที่ให้บริการระหว่างเดินทาง บริษัทรถไฟ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการ  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 

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