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Code: IG09-EGY-EGYPT-10MS-DEC-MAR-85-O1015 

แกรนดอ์ยีปิต ์และลอ่งแมน่ ำ้ไนล ์10 วนั 

พกัโรงแรมระดบั 5 ดำว ลอ่งเรอืส ำรำญระดบั 5 ดำว   
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Egypt แหลง่อารยะธรรมทีเ่กา่แกท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก มคีวามเจรญิรุง่เรอืงมากกวา่ 7,000 ปี และดนิแดนตา่งๆรอบ

สามเหลีย่มตามลุม่น ้าไนลอ์นัอดุมสมบรูณ์นี ้ไดถ้กูรวบรวมเป็นอาณาจักรขึน้โดยฟาโรห ์ในอดตีไดเ้คยถกูปกครองโดยชน

เผา่ตา่งๆทีอ่ยูล่อ้มรอบ และถกูรกุรานโดยพวกเปอรเ์ซยี นอกจากนัน้ยงัมพีวกกรกี โรมนั และจนกระทั่งพวกอาหรับไดเ้ขา้มา

เปลีย่นแปลงและน าเอาศาสนาอสิลามเขา้มา 

•เมอืงเมมฟิส เมอืงหลวงเกำ่ของอยีปิต ์•ชมรปูแกะสลกัโบรำณทีพ่พิธิภณัฑร์ำมเสสที ่2 •ชมปิรำมดิข ัน้บนัได

และสฟิงซเ์มอืงโบรำณซคัคำรำ่ •ชมวตัถโุบรำณอนัทรงคณุคำ่ทีพ่พิธิภณัฑส์ถำนแหง่ชำต ิณ กรงุไคโร •

เมอืงอสัวำนสถำนทีต่ำกอำกำศทีส่ ำคญัของอยีปิต ์•ลอ่งเรอืใบโบรำณเฟลคุกะ •ชมเขือ่นอสัวำน •เสำหนิโอเบ

ลสิก ์•ชมวหิำรอำบซูมิเบล •ชมวหิำรออมคอมโบ •ชมวหิำรแหง่เมอืงเอ็ดฟ ู•ชมวหิำรลกัซอร ์•ชมวหิำรคำนคั 

•ชมนครแหง่ควำมตำย •ชม วหิำรฮตัเชปซุต •ชมอนุสำวรยีแ์หง่เมมนอน •ชมเมอืงเอล็กซำนเดรยี •

ชมปอัมปรำปรำกำรซทิำเดล •เสำปอมเปย ์•ชมเมอืงเกำ่ไคโร  

☺พกัโรงแรมแรมระดบั 5 ดำว ☺พกัเรอืระดบั Luxury ☺อำหำรด ี☺บนิภำยในสองขำ 

ก ำหนดวนัเดนิทำง 

ธนัวำคม 10 – 19 ธันวาคม 2562 85,900.- 

มกรำคม 28 มกราคม – 06 กมุภาพันธ ์2563 85,900.- 

กมุภำพนัธ ์ 04 – 13 กมุภาพันธ ์2563 85,900.- 

มนีำคม 03 – 12 มนีาคม 2563 85,900.- 

ตำรำงเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลำ เวลำในกำรเดนิทำง 

วันทีส่อง กรงุเทพฯ ไคโร BKK-CAI MS961 00.50-05.50 10.15 ชม. 

วันทีส่าม ไคโร อสัวาน CAI-ASW MS397 16.15-17.40 01.40 ชม. 

วันทีเ่จ็ด ลักซอร ์ ไคโร LXR-CAI MS073 07.45-08.55 01.10 ชม. 

วันทีเ่กา้ ไคโร กรงุเทพฯ CAI-BKK MS960 23.30-12.40+1 08.20 ชม. 

วนัแรก กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
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21.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมี

เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดนิทาง ณ 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิอยีปิต ์แอร ์ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่8 แถว Q 

 

 

วนัทีส่อง กรงุไคโร-เมมฟิส-กซีำ่-ไคโร  

00.50 น. “เหริฟ้าสูก่รงุไคโร" โดยสายการบนิอยีปิต ์แอร ์เทีย่วบนิที ่MS961  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.15 ชม.) 

 

05.50 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตไิคโร ประเทศอยีปิต์ น าท่านผ่านพธิตีรวจคน

เขา้เมอืง จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก ใหท้า่นไดรั้บประทานอาหารเชา้ 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม   บฟุเฟต ์

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเมมฟิส ซึง่เป็นเมืองหลวงเก่าของอียปิต์

โบราณ เป็นศูนย์กลางการปกครองที่ส าคัญแห่งหนึ่ง ในบริเวณดอน

สามเหลีย่มของแมน่ ้าไนลม์าตัง้แต่สมัยราชวงศท์ี ่1 และยังเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บ

การบนัทกึในประวัตศิาสตรว์า่มบีทบาทในการรวม อยีปิตเ์ขา้เป็นประเทศเดยีว

เมือ่ 5,000 กวา่ปีแลว้  

น าท่านเขา้ชมในพพิธิภณัฑร์ำมเสสที ่2 ชมการแกะสลักรูปโบราณต่างๆ

มากมายจากหนิทีย่ังหลงเหลอือยูใ่นระดับพืน้ดนิพรอ้มกันนัน้ชมรูปแกะสลัก

ขนาดยักษ์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ดว้ยฝีมอืการแกะสลักที่ประณีตและ

สวยงามมากจากนัน้ออกเดนิทางต่อไปยังเมอืงโบรำณซคัคำรำ่ (Sakkara) 

เพือ่ไปชมปิรามดิแบบขัน้บันได ซึง่ถอืว่าเป็นปิรามดิแห่งแรกของอยีปิต ์ให ้

ท่านไดช้มปิรำมดิ (Pyramid) แห่งแรกของโลก ซึง่เป็นสิง่ก่อสรา้งขนาด

ใหญ่ที่ใชเ้ป็นที่ ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นตน้แบบของการ

สรา้งปิรามดิในยคุตอ่มา ท าใหท้า่นไดท้ราบเรือ่งราวของปิรามดิ ตัง้แต่ผูส้รา้ง

ไปจนถงึวธิกีารสรา้ง การตัดหนิ และอืน่ๆ อกีนานัปการทีท่ าใหพ้ศิวง 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น าทา่นเดนิทางกลับไปยังเมอืงกซี่ำ (Giza) ซึง่เป็นเมอืงหลวงของจังหวัดกี

ซา่ ซึง่ใหญเ่ป็นอนัดับทีส่ามของอยีปิต ์เพือ่ชมปิรามดิใหญแ่ละเล็ก 6 องค ์ที่

มชี ือ่เสยีงทีส่ดุในอยีปิต ์และเป็น 1ใน 7 ของสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ

ทีม่อีายุราวๆ 3500-4000ปี และไดถู้กขึน้ทะเบยีนกบัองคก์ำรยูเนสโกให้

เป็นมรดกของโลกเมือ่ปี ค.ศ. 1979 

น าท่านชมปิรามดิทีส่ าคัญทีส่ดุมอียู่ 3 องค ์คอื ปิรำมดิแหง่คฟูู ซึง่เป็นปิรา

มดิทีใ่หญ่ทีส่ดุทีม่นุษยไ์ดส้รา้งมา มฐีานแต่ละดา้นยาว 230 เมตร สรา้งดว้ย
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หนิกว่าสองลา้นสามแสนกอ้น ส่วนต่อมาเป็นปิรามดิหลังกลางคือ ปิรำมดิ

แหง่เคเฟร และปิรามดิเล็กซา้ยสุด คอื ปิรำมดิแหง่เมนคเูร สว่นทีเ่หลอืก็

เป็นปิรามดิของสมาชกิในครอบครัว อกี 3 องค ์และทีเ่บือ้งหนา้ของปิรามดิเค

เฟร  ท่านจะไดช้มสฟิงซ ์(Sphinx) ผูล้กึลับและประตมิากรรมทีเ่กดิจากการ

แกะสลักเนนิหนิทรายขนาดใหญ่ทีเ่ป็นรูปกึง่มนุษยแ์ละกึง่สัตว ์ที่มลีักษณะ

ของรา่งกายเป็นสงิหโ์ตตัวผู ้และมใีบหนา้เป็นพระพักตรข์องฟาโรห ์และเป็น

เสมอืนเทพเจา้ของอยีปิต ์ใหท้า่นไดพ้ักผอ่นกบัการขีอ่ฐูกลางทะเลทราย ชม

ทวิทัศน์รอบๆ โดยม ีปิรามดิเป็นฉากหลัง  (ค่าบรกิาร ไม่รวมอยู่ในรายการ

ทอ่งเทีย่ว)   

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม    

  Conrad Hotel หรอืเทยีบเทำ่*****     CAIRO 

วนัทีส่ำม กรงุไคโร-อสัวำน  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม   บฟุเฟต ์

 น าทา่นไปชมพพิธิภณัฑส์ถำนแหง่ชำต ิ(National Museum) ซึง่เป็นทีเ่ก็บ

รักษาโบราณ วัตถทุีม่คีา่มากมาย เชน่ เตยีงช าแหละศพในการท ามัมมี ่ตูท้ีท่ า

ดว้ยหนิอ่อนส าหรับเก็บอวัยวะภายใน ในการท ามัมมี ่โรงใสพ่ระศพทีท่ าดว้ย

ทองค าของฟาโรห์ตุตันคาเมน และของมีค่าอืน่ๆอกีมากมายตัง้แต่ในสมัย

อยีปิตโ์บราณจนถงึสมยักรกีและโรมนั (รวมราคาคา่เขา้ชมมมัมี)่ 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางสู ่เมอืงอสัวำน  

16.15 น. “เหริฟ้าสูเ่มอืงอสัวาน" โดยสายการบนิอยีปิต ์แอร ์เทีย่วบนิที ่MS397  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 01.45 ชม.) 

 

17.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิอัสวาน ประเทศอยีปิต์ เมอืงเมอืงอสัวำน (Aswan) ซึง่

เป็นเมอืงตากอากาศที่ทันสมัยและมชีือ่เสยีงของอยีปิต์ ซ ึง่ในสมัยโบราณ

เมอืงอสัวานเป็นเมอืงหนา้ดา่นทางตอนใตท้ีส่ าคัญ 

จากนัน้น าท่านแวะชม เขือ่นอสัวำน(Aswan Dam)  หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า 

ไฮดแ์ดม ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ.1960 เพือ่ชว่ยใหม้นี ้าหล่อเลีย้งไร่นา ตลอดปี

อกีทัง้ยงัใชพ้ลังน ้าเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าเพยีงพอกบัความตอ้งการของคนทัง้

ประเทศ และเพือ่ป้องกันน ้าจากแมน่ ้าไนลไ์หลท่วมเวลาฝนตกหนักเขือ่นนี้มี
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ความยาว 36,000 เมตร เป็นทีท่ีนั่กทอ่งเทีย่วสามารถมองเห็นทะเลสาบทีเ่กดิ

จากการสรา้งเขือ่นกัน้แมน่ ้าไนลค์อืทะเลสาบนัลเซอร ์มคีวามลกึถงึ 80 เมตร 

และกวา้งถงึ 10 กโิลเมตร    จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก              

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 Helnan Aswan Hotel หรอืเทยีบเทำ่****     ASWAN 

วนัทีส่ ี ่ อสัวำน-อำบซูมิเบล-อสัวำน  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  (Meal Box) 

05.00 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอำบูซมิเบล (ระยะทางประมาณ 380 กม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 03.00 ชม.) โดยรถบัสปรับอากาศ ระหว่างทางใหท้่าน

พักผ่อนตามอัธยาศัย เดนิทางถงึเมอืงอาบซูมิเบล ประเทศอยีปิต ์ จากนัน้น า

ท่านชมวหิำรอำบู ซมิเบล (Abu Simbel Temple) ซึง่สรา้งโดยฟาโรห ์ราม

เซสที2่ เป็นวหิารทีส่รา้งจากจนิตนาการทีส่วยงามทีส่ดุในประวัตศิาสตรข์อง

อยีปิต ์ถูกสรา้งขึน้เมือ่ปี 1270 ก่อนครสิตกาล โดยการสกัดเจาะภเูขาทัง้ลูก

เป็นรูปหนิแกะสลักของฟาโรหน่ั์งบนบัลลังก ์4 องค ์เรยีงกัน ขา้งละ 2 องค ์

และตรงกลางเจาะเป็นประตูทางเขา้ สองขา้งทางจะมหีนิแกะสลักเป็นรูปของ

รามเซสที2่ ยนืตรงขา้งละ 4 องคต์ัง้อยูแ่ละจากดา้นขวามอืจะมวีหิารทีส่รา้งไว ้

ตดิๆกนั เพือ่ใหเ้ป็นอนุสรณ์แดพ่ระนางเนเฟอรต์าร ิซึง่เป็นพระราชนิทีีพ่ระองค์

โปรดปรานมากทีส่ดุ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงอสัวำน  

น าท่านชมเสำหนิโอเบลสิก ์(The Unfinished Obelisk) ทีส่ลักจากหนา้ผา 

ซึง่ยังไม่แลว้เสร็จ เสาโอเบลสิน์ี้เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอยีปิต์โบราณ 

สรา้งขึน้เพือ่เป็นการบชูาแดเ่ทพอามนุ-รา หรอืสรุยิะเทพ  

จากนัน้ชมโรงงำนผลติหวัน ำ้หอม ซึง่มหีลายกลิน่ เชน่ กลิน่กหุลาบ ดอกบวั 

และพชืสมนุไพรของอยีปิต ์ซึง่กลา่วกนัวา่ การท าน ้าหอมแบบนี้ไดส้บืทอดมา

ตัง้แตส่มยัพระนางคลโีอพัตรา  

จากนั้นน าท่านเดนิทางไปยังท่าเรือเพื่อลงเรอืฟำรำห ์ครูส (Farah 

Cruise) หรอืเทยีบเทำ่ เพือ่ชมความสวยงามของสิง่กอ่สรา้งบรเิวณสองฝ่ัง

แมน่ ้าไนล ์

 

บำ่ย รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บนเรอืส ำรำญ  

 จากนัน้น าท่านล่องเรอืใบโบราณ หรอืทีเ่รยีกกันว่า เรอืเฟลุคกะ (Felucca) 

ผ่านชมสวนพฤกษศำสตร ์(Botanical Gardens) เป็นทีศู่นยร์วมพันธไ์ม ้
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นานาชนดิ ผ่านชมสุสำนอำกำขำ่น (Agha Khan Tomb) รวมไปถงึวถิชีวีติ

ความเป็นอยูข่องชาวเมอืงอัสวาน ทีเ่ริม่มกีารเปลีย่นแปลงไปตามยคุสมัย ที่

เทคโนโลยเีริม่เขา้มามบีทบาทในชวีติประจ าวันมากขึน้ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บนเรอืส ำรำญ  

 พกัผอ่นตำมอธัยำศยับนเรอืส ำรำญ  Farah Cruise หรอืเทยีบเทำ่ ASWAN 

วนัทีห่ำ้ อสัวำน-คอมออมโบ-เอ็ดฟู-ลกัซอร ์  

05.00 น. ลอ่งเรอืสู ่เมอืงคอมออมโบ  

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร บนเรอืส ำรำญ  

 น าท่านชม วหิำรคอม-ออม-โบ เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้เพือ่บูชาเทพเจา้สอง

องค ์คอื เทพโซเบค มเีศยีรเป็นจระเข ้ชาวบา้นสรา้งวหิารนี้ข ึน้มา เนื่องจาก

ในสมัยกอ่นโคง้น ้าตรงทีต่ัง้วหิารแห่งนี้จะเป็นจุดทีจ่ระเขช้อบมานอนเกยอยู่

ขา้งตลิง่ ดว้ยความเกรงกลัวจระเข ้ชาวบา้นจงึสรา้งวหิารคอมออมโบขึน้มา 

โดยมนัียว่า เมือ่เราบูชาคารวะต่อเทพแห่งจระเขโ้ซเบคแลว้ เทพโซเบคจะ

ปกป้องคุม้ภัยไม่ใหถู้กจระเขท้ ารา้ยได ้วหิารแห่งนี้อยูด่า้นขวามอื สว่นวหิาร

ทางดา้นซา้ยบชูาเทพฮอรัส (Horus) มเีศยีรเป็นเหยีย่ว เทพเจา้แห่งการต่อสู ้

และความกลา้หาญ 

น าท่านออกเดนิทางไปยังเมอืงเอ็ดฟู (Edfu) ผ่านชมความสวยงามของ

ธรรมชาตขิองฟาก ฝ่ังแม่น ้าไนล์ และยังเป็นขุมแห่งอารยะธรรมของอยีปิต์

โบราณดว้ย ชมวหิารขนาดใหญ่ ซากรูปสลักขององคก์ษัตรยิฟ์าโรห ์สฟิงซ์

นับพันๆตัว และที่อันเรน้ลับซึง่ซุกซ่อนพระศพของ กษัตริย์ในสมัยก่อน

ครสิตกาล                                     

 

บำ่ย รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บนเรอืส ำรำญ  

 ใหท้า่นชมวหิำรแหง่เมอืงเอ็ดฟู ทีย่งัคงสภาพและไดถ้กูอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่ง

ดทีีส่ดุในขณะนี ้วหิารหลังนีไ้ดถ้กูสรา้งใหแ้ก ่เทพเจำ้ฮอรสั ทีม่ศีรีษะเป็นนก

เหยีย่ว ชมวหิารทีด่า้นหนา้จะเป็นผนังสงูถงึ 36 เมตร มรีูปหนิแกะสลักเป็นรูป

นกเหยีย่ว 2 ตัว เฝ้าหนา้ประตูทางเขา้ สว่นภายในวหิารยังอยูใ่นสภาพทีด่ี

มาก มหีอ้งหลายหอ้ง และพืน้จะเริม่สูงขึน้เรือ่ยๆทีละนอ้ยจนเขา้ถงึหอ้งสูง

ชัน้ในสดุ ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระเจา้ฟาโรหเ์ขา้มาท าพธิตี่างๆ จากนัน้น าท่านออก

 



Page 7 of 17 

 
 

 
 

เดนิทางไปยงั เมอืงลกัซอร ์(Luxor) ซึง่เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคัญของอยีปิต์

เมอืงหนึง่ ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้าไนลท์างตอนใตข้องประเทศ เป็นส่วนหนึง่ของ

เมอืงหลวงโบราณของทีบส ์มีซากวหิารส าคัญสองแห่งคือ วหิำรลกัซอร ์

และวหิำรคำรน์คั  

17.00 น. รบัประทำนอำหำรวำ่ง ณ ภตัตำคำร บนเรอืส ำรำญ  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ บนเรอืส ำรำญ (Galabia Party)  

 พกัผอ่นตำมอธัยำศยับนเรอืส ำรำญ Farah Cruise หรอืเทยีบเทำ่ LUXOR 

วนัทีห่ก นครแหง่ควำมตำย-วหิำรลกัซอร-์วหิำรคำรน์คั  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร บนเรอืส ำรำญ บฟุเฟต ์

 น าทา่นน่ังเรอืขา้มไปยงัฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าไนล ์เพือ่ไปชมสสุานทีฝั่งศพใน

หุบเขาทีเ่รยีกว่า นครแหง่ควำมตำย (Valley of The Death)ชมหุบผา

กษัตรยิ ์ซ ึง่เป็นทีฝั่งพระศพของพระเจา้ฟาโรหม์ถีงึ 62 แห่ง นอกจากนี้ยังมี

หบุผาของพระราชนิแีละหบุผาของพวกพระบรมวงศานุวงศ ์พวกขนุนางชัน้สงู 

จากนั้นน าท่านไปชม วหิำรฮตัเชปซุต(Temple of Queen 

Hatshepsut) ทีป่ระดษิฐานพระศพของฟาโรหห์ญงิพระนามฮตัเซปซตุหรอืที่

รู จั้ กกันดีในประวัติศ าสตร์ว่ า ราชินีมีหนวด  ชมอน ุสำวร ยี แ์ห ง่ เม

มนอน (Coloses of Memnon) หรอืสุสานของฟาโรหอ์าเมนโฮเทปที ่3 

อดตีเคยใชเ้ป็นวหิาประกอบพธิศีพของอาเมนโฮเทปที ่3  ประมาณ 2,000 

กว่าปีก่อน  เกดิเหตุแผ่นดนิไหวอย่างรุนแรง   ท าใหต้ัววหิารพังลง

มา  เหลอืเพยีงรูปสลักหนิทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร  

 

บำ่ย รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บนเรอืส ำรำญ  

 น าท่านไปชมวหิำรลกัซอร ์และวหิำรคำรน์คั ซึง่อยู่ทางตะวันออกของ

แม่น ้าไนล์ เป็นวหิารคู่บา้นคู่เมอืงที่สรา้งขึน้เพื่อบูชาเทพเจา้ ชมวหิำรลกั

ซอร ์ที่อเมนโนฟิสที่ 3 ใหส้รา้งขึน้ใหม่ ใหเ้ป็นวหิารแบบหนิทรายเนื้อ

ละเอยีดทีใ่หญ่โตและสงูกว่าเดมิ  ต่อมารามเซสที่ 2 ใหส้รา้งอทุยานทีห่นา้

วหิารขึน้ และอลังการดว้ยรูปแบบประตมิากรรม ชมวหิำรคำรน์คั ทีส่รา้งขึน้

เพื่อบูชาเทพเจา้โดยใชเ้สาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และไดรั้บการต่อเตมิจาก

ฟาโรหห์ลายพระองค ์จนกระทั่งเป็นวหิารทีใ่หญ่โตทีสุ่ดของอยีปิต ์มเีนื้อที่

ประมาณหนึง่ตารางไมลช์มภายในวหิารทีม่คีวามกวา้ง 50เมตร และยาว102
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เมตร มเีสาหนิขนาดยกัษ์ สงู 23 เมตร ถงึ 134  ตน้ และเป็นทีป่ระดษิฐานรูป

ปั้นของกษัตรยิร์ามเซสที2่ ในสมัยโบราณตามประวัตกิล่าวว่าตอ้งใชแ้รงงาน

ถงึแปดหมื่นกว่าคนในการสรา้งวหิารนี้  จากนั้นอสิระใหท้่านไดช้๊อปป้ิงที ่

ตลำดลกัซอร ์(Luxor Local Market) เป็นตลาดพืน้เมอืงทีร่วบรวมสนิคา้

มากมาย ไมว่า่จะเป็นเครือ่งเทศ, กระเป๋า เครือ่งหนัง, เครือ่งประดับ และอืน่ๆ 

อกีมากมาย 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ บนเรอืส ำรำญ  

 พกัผอ่นตำมอธัยำศยับนเรอืส ำรำญ Farah Cruise หรอืเทยีบเทำ่ LUXOR 

วนัทีเ่จ็ด ลกัซอร-์กรงุไคโร-ซติำเดล-สเุหรำ่โมฮมัเหม็ดอำล ี  

เชำ้ตรู ่ รบัประทำนอำหำรเชำ้ บนเรอืส ำรำญ บฟุเฟต ์

06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางสู ่กรงุไคโร  

07.45 น. “เหริฟ้าสูก่รงุไคโร" โดยสายการบนิอยีปิต ์แอร ์เทีย่วบนิที ่MS073 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 01.10 ชม.)  

 

08.55 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตไิคโร ประเทศอยีปิต ์  

 จากนัน้น าท่านไปชมซติำเดล (Citadel)ทีเ่ป็นป้อมปราการโบราณทีถู่กสรา้ง

อยู่บนเนนิเขา ซึง่ถูกสรา้งขึน้โดยนักรบซาลาดนิ ในปี ค.ศ.1176 และ แลว้

เสร็จในปี ค.ศ.1182 เพือ่ใชใ้นการตอ่สูก้บัพวกท าสงครามครูเสด และภายใน

ชมที่พัก และที่ตัง้ของรัฐบาลในสมัยนัน้ ภายในไดส้รา้งสุเหร่าหนิอ่อนอัน

สวยงาม มชีือ่วำ่ สุเหรำ่โมฮมัเหม็ดอำล ีซ ึง่เป็นสเุหร่าทีม่คีวามส าคัญมาก

ส าหรับชาวอียิปต์ ซึง่เริ่มสรา้งในปีค.ศ.1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 

ออกแบบโดยสถาปนิก ชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือตุรกีใน

ปัจจุบันภายในมีนาฬกิาที่ตัง้อยู่บนลานในสุเหร่า ซึง่เป็นของขวัญในการ

แลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบลิสิก์ของรามเซส ที่2 เพื่อสรา้ง

สมัพันธไมตรอีนัดรีะหวา่งอยีปิตฝ์ร่ังเศส  

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 จากนัน้น าท่านไปยังทีต่ลำด ขำ่น เอล คำลลิี ่(Khan El Khalili) ซึง่เป็น

ตลาดกลางที่มีความใหญ่โตมาก ถูกสรา้งมาตั ้งแต่ปี ค .ศ 1382  ซึง่ใน

ขณะนัน้สถานทีแ่หง่นีถ้กูท าเป็นทีพั่กอาศัยของกองคาราวานทีเ่ดนิทางมาจาก
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สถานทีต่่างๆ ใหท้่านเลือกซือ้สนิคา้พื้นเมอืงทุกอย่างทีท่ าในประเทศ จาก

โรงงานขนาดเล็ก และอตุสาหกรรมในครัวเรอืน  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่

ทีพ่ัก อสิระใหท้่ำนไดพ้กัผ่อนตำมอธัยำศยั จนกระทั่งถงึเวลานัดหมาย

เพือ่เตรยีมตัวออกเดนิทางไปยงัทา่เรอืเพือ่รับประทานอาหารค ่า 

ค ำ่ 
รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บนเรอืส ำรำญ Nile Pharoahs 

พรอ้มชมกำรแสดง 
 

   Conrad Hotel หรอืเทยีบเทำ่*****     CAIRO 

วนัทีแ่ปด กรงุไคโร-อเล็กซำนเดรยี-ปอมเปย-์สสุำนใตด้นิ-กรงุไคโร 18 ธ.ค. 61 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บฟุเฟต ์

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเล็กซำนเดรยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชั่วโมง)น าท่านชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึง่เป็นเมืองส าคัญในสมัยโรมัน

ปกครองอยีปิต ์เดมิทเีป็นหมูบ่า้นประมงเล็กๆ ทีช่ ือ่วา่ ราคอนดาห ์เมือ่ 1,200 

ปีกอ่นครสิตกาล จนเมือ่ 332 ปีกอ่นครสิตกาลหรอืประมาณ 2,300 กวา่ปีกอ่น

พระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จงึใหม้กีารปรับปรุงขยายเมอืงเพือ่เป็น

เมอืงหลวงและตัง้ชือ่ใหค้ลอ้งจองกับชือ่ของพระองค ์เมอืงอเล็กซานเดรยีนี้

ยงัเป็น  สถานทีส่ าคัญในต านานรักอันยิง่ใหญ่ของ ราชนิีเลอโฉมชือ่กอ้งโลก 

พระนางคลโีอพัตรา และนายทหารโรมัน มารค์ แอนโทนี่ และปัจจุบันเมอืงนี้

ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมอืงพักผ่อนตากอากาศทีต่ดิกับทะเล

เมดเิตอรเ์รเนยีนทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของโลก  น าทา่นชม ป้อมปรำกำรซทิำ

เดล (CITADEL) ซึง่ใน  อดตีนัน้เป็นทีต่ัง้ของ ประภาคารฟาโรสถอืว่าเป็น

หนึง่ในสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ ปัจจบุนัเหลอืเพยีงสว่นทีเ่ป็นฐานและ

ไดม้ีรับการทะนุบ ารุงต่อเติมจากสุลต่านเกตย์เบย์ โดยรวบรามซากเดิม

บางส่วนเขา้มา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีส่วยงาม 

จากนัน้ชม เสาปอมเปย ์เป็นสิง่ส าคัญโบราณในสมยัโรมนัปกครองอยีปิต ์เป็น

เสาแกรนติสงู 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นชือ่เพือ่นสนทิของ จูเลยีส  ซซีา่ ผูน้ าที่

ย ิง่ใหญ่แห่งโรมัน ซึง่ภายหลังทัง้สองไดก้ลายเป็นศัตรูกันและปอมเปยไ์ด ้

หลบหนีมายังเมอืงอเล็กซานเดรยีในอยีปิต ์และไดถู้กชาวอยิปิตฆ์่าเสยีชวีติ 

ปัจจุบันนี้เหลอืเพยีงแค่เสาโบราณแบบกรกี ตัง้อยูอ่ย่างโดดเด่น และสฟิงซ์

อกีสองตัว 
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เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 ชมหลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซำนเดรยี 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยแ์ห่งโลกยคุ

กลาง สสุานของขาวโรมันในอดตีมกีว่า 50,000 ศพ สสุานใตด้นิแห่งนี้มสีาม

ชัน้ ชัน้ที ่1 มไีวส้ าหรับล าเลยีงโลงและศพ ชัน้ที ่2 เป็นทีฝั่งศพ และชัน้ที ่3 

ใชเ้ป็นทีร่วมญาตเิพือ่ระลกึถงึผูต้าย โดยมกีารเลีย้งสังสรรคก์ันทัง้วัน ซึง่เล่า

กนัวา่ตอนทีนั่กโบราณคดคีน้พบทีน่ีเ่ป็นครัง้แรก บนโต๊ะยังมขีวดไวน์และจาน

วางอยู ่สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุไคโร 

 

 จากนัน้น าท่านชมศูนยก์ลางการท า กระดำษปำปีรุส (Papyrus) ซึง่เป็นการ

ท ากระดาษชนิดแรกของโลก ท าจากตน้ปาปีรุส หรือตน้กก และใชบ้ันทกึ

ขอ้ความ และเหตกุารณ์ตา่งๆในสมยัอยีปิตโ์บราณ 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม    

   Conrad Hotel หรอืเทยีบเทำ่*****     CAIRO 

วนัทีเ่กำ้ ไคโร  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บฟุเฟต ์

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเก่า OLD CAIRO จากนัน้น าท่านชมเมอืง

รอบๆ กรุงไคโร น าท่านชมโบสถเ์กา่แก ่Al Mo Alaga Church  และน าท่าน

ชม Church of Serga  น าท่านเดนิทางชมมัสยดิ Mosque Of Amr Ibn 

Al-Aas  ซึง่เป็นมสัยดิหลังแรกๆของประเทศอยีปิต.์ อมั อบินุนอาส เป็นบคุล

ทีไ่ดน้ าศาสนาอสิลามเขา้มาเผยแพรใ่นประเทศอยีปิต ์และไดส้รา้งมสัยดิแหง่

นีไ้วเ้พือ่เป็นทีป่ฏบิตัภิารกจิทางศาสนาอสิลาม ภารกจินัน้คอืการละหมาด วัน

ละหา้เวลา และมสัยดิแหง่นีย้งัไดเ้ป็นสถานที่ๆ ใชใ้นการสอนศาสนาอกีเชน่กนั  

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงที่หา้งสรรพสนิคา้ที่ใหญ่ที่สุดในไคโร City Star 

Shopping Center  ทีม่สีนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้ Brand name และสนิคา้อืน่ๆ 

อกีมากมาย  ทา่นสามารถเห็นความแตกตา่งการใชช้วีติของคนเมอืงหลวง กบั

เมอืงอืน่ๆทีเ่ราเดนิทางทอ่งเทีย่วผา่นมาทางตอนใตข้องประเทศอยีปิต ์ซึง่เรา

จะเห็นความแตกตา่งอยา่งชดัเจน    

 



Page 11 of 17 

 
 

 
 

คำ่ทวัรต์อ่ทำ่น : อตัราคา่บรกิารส าหรับ กมุภำพนัธ–์มนีำคม  2562 (อตัราคา่บรกิารส าหรับผูเ้ดนิทาง 15 ทา่น ขึน้ไป) 

 ผูใ้หญพ่ักหอ้งคู ่หรอืเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  

 ในกรณีทีท่า่นเดนิทางคนเดยีว หอ้งพักเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 

 เด็กอาย ุ7-11 ปี (เสรมิเตยีง-พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  

 เด็กอาย ุ2-6 ปี (ไมเ่สรมิเตยีง-พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  

 ไมเ่อาตัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ 

85,900.- 

17,000.-        

85,900.- 

85,900.- 

20,000.- 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

20.10 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตไิคโร ประเทศอยีปิต ์  

23.30 น. 

“เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ” โดยสายการบนิอยีปิต ์แอร ์เทีย่วบนิที ่MS960 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 08.20 ชม.) 

 

วนัทีส่บิ กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  

12.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ  

 

*** รำคำและรำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะของเงนิบำททีไ่มค่งที ่

กำรเปลีย่นแปลงเวลำของสำยกำรบนิ / สภำวะทำงอำกำศซึง่กำรเปลีย่นแปลงนี ้ทำงบรษิทัฯ 

จะยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั *** 

 

กำรจองทวัร ์  

  หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรณุำจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำลว่งหนำ้ 41,000 บำท 

/ทำ่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภำยในวนัที ่30 วนั กอ่นการเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นที่

เหลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงือ่นไข 
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คำ่ทวัรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-ไคโร-กรงุเทพฯ โดยสายการอยีปิต ์แอร ์(MS) – ระหวา่ง

ประเทศ 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายใน ไคโร-อสัวาน-ลักซอร-์ไคโร โดยสายการอยีปิต ์แอร ์(MS) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 7 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม และคา่น ้าดืม่ วนัละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่อยีปิต ์

 ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวร์คนไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ

เดนิทาง 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 40 ดอลลาร ์

 คา่ทปิพนักงานบรกิารบนเรอืส าราญ ตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 20 ดอลลาร ์

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีำยตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คำ่ทวัรไ์มร่วม : 

  ค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ตลอดการเดนิทาง ท่านละ 30 ดอลลาร ์ (ขึน้อยูก่ับความพงึพอใจของ

ทา่น) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาใน

หอ้งพักคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทจัดใหย้กเวน้

จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (23 กก./1ใบ/ทา่น) 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัของสายการบนิ (หากมกีารปรับขึน้) 

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของพรเีมีย่มตา่งๆ 

กำรยกเลกิ : 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน  หักค่าใชจ้่าย 1,000 บาท/ท่าน  (ยกเวน้ค่าวซีา่
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ทีย่ืน่และตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกล่วงหนา้และกรุ๊ปที่

เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล (สงกรานต ์วัน

แรงงาน ชว่งเดอืนตุลาคม และปีใหม)่ ทีต่อ้งกา

รันต ีมดัจ ากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร กา

รันตีค่ามัดจ าที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่าน

ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจ

ขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-44 วัน  หักคา่มดัจ า 41,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  หักคา่มดัจ า 41,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้

ม)ี 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-14 วัน  หักคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทัวร ์

หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 

การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วซีำ่ : 

1.หนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) ทีม่อีายุใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดอืนนับจากวันเดนิทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุ

ก่อนน าส่ง และแผ่นตดิวซีา่คงเหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ (ส าหรับท่านทีม่พีาสปอรต์เล่มเก่า 

ขอความกรณุา แนบมาดว้ย เพือ่น าไปอา้งองิกบัทางสถานทตู) 

2.รูปถ่ายสหีนา้ตรงปัจจุบัน พืน้ฉากหลังรูปตอ้งมสีขีาวเท่านัน้ รูปจะตอ้งเป็นภาพทีค่มชดั หา้ม

สวมแว่นสายตา หา้มมเีงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพวิเตอร์ (ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน) 

ขนาด 35 mm x  45 mm หรอื 1.5 x 2 นิว้ 2 รปู (ทางสถานทูตไม่พจิารณารูปทีถ่่ายเอง) 

3.จดหมายรับรองการท างานภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ) ระบบุรษัิท, ต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วัน

เริม่ท างาน และชว่งเวลาอนุมตัใิหล้าหยดุ พรอ้มประทับตราบรษัิท 

4.หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ ออกโดยธนาคาร 

5.ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6.ส าเนาบตัรประชาชน 

7.กรอกรายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิตามเอกสารทีแ่นบไปให ้(กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

หมำยเหต ุ: 
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 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงโปรแกรม ราคา และเงือ่นไขทัง้หมดโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชม สถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานทีท่่องเทีย่ว

อืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดนิทางแทน 

 รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื ่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่ ักใน

ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืง และภัยธรรมชาต ิฯลฯ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื 

ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรอื 

จากอุบัตเิหตุต่างๆ  ทัง้นี้ บรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง หา้มผูเ้ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ เนื่องจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสือ่มเสยี 

หรอืดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

 การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปใน

ลักษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) / หนังสอืเดนิทางนักการทูต (เล่มสแีดง) เดนิทางกับคณะ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกติ

นักทอ่งเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู 

กรณีเดนิทำงโดยลกูคำ้จดักำรต ัว๋เครือ่งบนิเอง 

 ในกรณีลูกคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตัวเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตัวเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะใหญ่

เกดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของ

สายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ท่านทีจ่ะออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยันว่าทัวรนั์น้ๆ ยนืยันการเดนิทาง 

แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยันจากพนักงาน แลว้ทัวรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 หากในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับเปลีย่นตารางเทีย่วบนิ ซึง่อยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ
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ตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สัน้ 

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั 

ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมติ ่า เครื่องปรับอากาศที่มจีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรณุำใสใ่นกระเป๋ำเดนิทำงใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดียวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบนิพลเรือนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยคำ่กระเป๋ำในกำรสญูหำย 

 ของมคีา่ทกุชนดิ ขอแนะน ำไมค่วรใสเ่ขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสญูหาย สาย

การบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่นัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋า

จรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้ธุรกจิ 

(Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสญูหาย บรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายใหท้่านได ้ดังนัน้

ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะรับผดิชอบในกรณีกระเป๋าเดนิทางของทา่นเกดิความช ารดุ หรอืสญูหาย ไมว่่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

ในระหวา่งการเดนิทาง 

กำรเดนิทำงเป็นครอบครวั  

 หากทา่นเดนิทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดรั้บการดแูลพเิศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง
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โปรดทรำบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตัด

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

 ดังนัน้ ลูกคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่ง

นัน้ๆของสถานฑตู) ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้ำ้งตน้ทกุประกำร 
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9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้ค่าวซีา่) กรณี

ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 

12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืล่าชา้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณี

ถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลกูคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


