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Code: IS19-JOR+EGY-Amazing-1411TK-Sep-Dec-139-168-A220831 

 

AMAZING JORDAN & EGYPT  

ทวัรจ์อรแ์ดน-อยีปิต ์14วนั 11คนื    

โดยสายการบนิ Turkish airlines 

 

บนิรอบเดยีวเทีย่ว 2 ประเทศ ไมต่อ้งบนิซ า้ไปมา ดว้ยสายการบนิ 5 ดาว เวลาสวย โปรแกรมจดัอยา่งลงตวัไม่

เหนือ่ยรวบรวมทกุไฮไลท ์

จอรแ์ดน  

ชมความยิง่ใหญข่อง 1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลกเมอืงเพตรา พกัผอ่นพอกโคลน เดดซ-ี เมาทเ์นโบ - มาดาบา  

–  ปราสาทโชบคั- ป้อมปราการแหง่กรงุอมัมาน 

อยีปิต ์ 

ตามรอยอารยธรรมโบราณดนิแดนไอยคปุต ์หนึง่ในอารยธรรมทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก 

  ไคโร -พรีะมดิกซีา - อเล็กซานเดรยี- ลอ่งเรอืส าราญแมน่ า้ไนล-์ 

ASWAN- อาบซูมิเบล-LUXOR  
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**เดนิทางเขา้ประเทศจอรแ์ดนและอยีปิตไ์มต่อ้งใช ้PCR ใชว้คัซนีพาสปอรต์ค์รบ 2 เข็มทกุยีห่อ้ ** 

 

วนัแรก   ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ- อสิตนับลู 

 

19.00 น. พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Turkishairlines อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศสนามบนิสวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ

และเอกสารการเดนิทางท าผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

23.00 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุอสิตนับลู ประเทศตรุกีเทีย่วบนิที ่TK69 

 

วนัทีส่อง   อสิตนับลู – อมัมาน - มาดาบา - ทะเลเดดซ ี

 

05.15 น ถงึสนามบนิอสิตนับลู  

06.55 น ออกเดนิทางสูอ่อกเดนิทางสูก่รงุอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน เทีย่วบนิที ่TK820 

09.10 น.  ถงึทา่อากาศยาน QUEEN ALIA ประเทศจอรแ์ดน น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทางและ

รับสมัภาระเรยีบรอ้ย  

 

น าทุกท่านสู่เมอืงมาดาบาหรอืเมอืงแห่งโมเสกเป็นเมอืงในดนิแดนศักดิส์ทิธิเ์ยรูซาเล็ม (The Holy 

Land)  วา่กนัวา่ทีน่ีม่งีานศลิปะโมเสกทีส่วยงามมากชมดนิแดนศักดิส์ทิธิเ์มาทเ์นโบทีต่ัง้อยูบ่นยอดเขา

ซึง่เป็นสถานทีท่ีโ่มเสสเสยีชวีติ ปัจจบุนัยงัมหีลมุพระศพสถติอยู ่ณ ทีแ่หง่นี ้ 

 

ชมโบสถอ์นุสรณ์โมเสส (The Moses Memorial Church) ถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึถงึโมเสส 

สถานทีแ่หง่นี้สันนษิฐานว่าสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 300-400 ในยคุไบแซนไทน์ ตอนตน้ครสิตศ์ักราช ใหทุ้ก

ทา่นไดช้มววิทวิทัศนแ์ละเก็บภาพประทับใจทีจ่ะมองเห็นทัศนยีภาพทัง้แมน่ ้าจอรแ์ดน ทะเลเดดซ ีนครเจ

รโิค เมอืงเบธเลแฮม และเมอืงเยรซูาเล็ม  

 

ชมโบสถก์รกีออรโ์ธดอกซแ์ห่งเซนตจ์อรจ์ บนพื้นโบสถม์แีผนที่ท าดว้ยกระเบือ้งโมเสกสสีวยงาม

จ านวนกวา่ 2 ลา้นชิน้ ซึง่มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรข์องโลก สรา้งขึน้ในสมัยศตวรรษที ่6 หรอืราว 

ๆ ปี ค.ศ. 600 ในยคุไบแซนไทน ์แผนทีน่ีแ้สดงใหเ้ห็นพืน้ทีด่นิแดนศักดิส์ทิธิต์า่ง ๆ ในอดตี 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
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น าทุกท่านเดนิทางสู่ ทะเลเดดซ ี

(Dead Sea) ทะเลสาบเดดซเีป็น

ทะเลสาบน ้าเค็มขนาดใหญท่ีต่ัง้อยู่

ใ น  ใ น ร ะ ห ว่ า ง เ ข ตแดนขอ ง

จอร์แดนและอสิราเอลทะเลที่ถูก

บันทึกลงในหนังสือกินเนสส์ว่า 

เป็นจุดที่ต ่าที่สุดในโลก ต ่ากว่า

ระดับน ้าทะเลถงึ 400 เมตร และมี

ความเค็มทีสุ่ดในโลกมากกว่า 20 

เปอรเ์ซน็ตข์องน ้าทะเลทั่วไป ท าใหไ้มม่สี ิง่มชีวีติอาศัยอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งนี้ และดว้ยความหนาแน่น

ของน ้าในทะเลสาบเดดซนีี้เองทีเ่ป็นเหตุผลว่าท าไมเราถงึสามารถลอยตัวอยู่ในทะเลสาบดังกล่าวได ้

ทะเลสาบแหง่นีย้งัขึน้ชือ่ในเรือ่งการรักษาโรคและการบ ารงุรักษาผวิพรรณน ้าในทะเลเดดซเีป็นแหลง่รวม

ของแร่ธาตุต่าง ๆ เพราะการทีไ่ม่มพีืน้ทีเ่ชือ่ต่อกับแม่น ้าสายอืน่ใหไ้หลออกไดท้ าใหแ้ร่ธาตุต่าง ๆมา

รวมกันอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้เป็นจ านวนมากและท าใหห้ลายคนเชือ่กันว่า ทุกสิง่ทุกอย่างที่เกดิจาก

ทะเลสาบเดดซ ีอดุมไปดว้ยแร่ธาตุทีส่มบรูณ์และสามารถชว่ยเรือ่งสขุภาพได ้โดยเฉพาะเรือ่งผวิพรรณ 

ทัง้โคลนจากเดดซ ีเกลอืจากเดดซทีีม่คีวามเค็มมากกว่าเกลอืทีอ่ ืน่หลายเท่าตัวหนักก็มักจะน ามาใชใ้น

ทางการประทนิผวิและรักษาผวิพรรณ  ทัง้นี้สามารถช่วยรักษาไดท้ัง้รังแค โรคผวิหนังรวมทัง้พษิทัง้

แมลงกัดต่อย ชว่ยใหผ้วินุ่มขึน้ ดูแลว้คลา้ยกับว่าสถานทีแ่ห่งนี้ กลายเป็นแหล่งรวมแร่ธาตุอสิระใหทุ้ก

ทา่นไดเ้ดนิเลน่รมิหาดทะเลเดดซ ีลงเลน่น ้าทะเลพสิจูนว์า่สามารถลอยตัวในน ้าทะเลไดจ้รงิหรอืไม ่พอก

โคลนทะเลเดดซเีพือ่บ ารงุผวิและผอ่นคลายกลา้มเนือ้ หรอืดืม่ด ่ากบัการท าสปาทรทีเมนตด์ว้ยผลดิภณัฑ์

จากทะเลเดดซ ีอสิระใหท้กุทา่นไดพ้ักผอ่นหยอ่นใจตามอธัยาศัย (การลงเล่นน ้าในทะเลนัน้มวีธิขีัน้ตอน

การลงเล่น และขอ้ควรระวังต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวร์) **กรุณา

เตรยีมเสือ้ยดืกางเกงขาสัน้เพือ่ลงเลน่น ้า * 

 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ HOLIDAYINN DEAD SEA 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม   เพตรา - มหาวหิารศกัดิส์ทิธิ ์เอลคาซเนท ์

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเพตรา มหานครศลิาทรายสชีมพูทีแ่กะสลักขึน้จากภูเขาทัง้ลูก สถานทีแ่ห่งนี้

ตัง้อยูร่ะหว่างทะเลเดดซ ีกับอ่าวอะกาบะ ซึง่ซอ่นตัวอยู่ภายใตอ้อ้มกอดของหุบเขาวาด ีมซูา ทีสู่งชัน

ประดจุเป็นปราการอนัยิง่ใหญ ่ถกูลมืเลอืนไปจากความทรงจ าของผูค้นและสญูหายไปจากแผนทีน่านนับ
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พันปี จนกระทัง้ในปี ค.ศ. 1812 เมือ่มนัีกส ารวจชาวสวติเซอร์แลนด์ โยฮันน์ ลุควกิ บวรก์ฮารท์ เดนิ

ทางผา่นมาพบเห็นและออกมาเขยีนหนังสอื เลา่ขานถงึความสวยงามและความมหัศจรรยข์องนครแห่งนี ้

เพตราแห่งนี้จงึเริม่ปรากฏแกส่ายตาชาวโลกอกีครัง้และในปี ค.ศ.1985 องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศ

ใหเ้พตราเป็นเมอืงมรดกโลก โดยกลา่วอธบิายไวว้า่ "เป็นหนึง่ในสิง่ทีล่ า้คา่มากทีสุ่ดของมรดก

ทางวฒันธรรมแหง่มวลมนุษยชาต"ิ (one of the most precious cultural properties of 

man's cultural heritage) และยงัไดร้บัคดัเลอืกเป็นหนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรยข์องโลกอกีดว้ย 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าท่านขีม่า้ (รวมคา่บรกิารและ

ค่าทปิใหแ้ก่เคนจูงมา้เรยีบรอ้ย

แลว้ แตไ่มร่วมคา่ขีล่า, ขีอู่ฐ, รถ

มา้ลาก ฯลฯ สนในกรุณาตดิตอ่ที่

หวัหนา้ทวัร ์และบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิทุกกรณี หาก

ท่าน ใดสละสิทธิ์ใ นกา รรวม

กจิกรรมนี)้ ใหท้่านน่ังมา้ลัดเลาะ

ไปตามพื้นหินและทรายกว่า 600 

เมตร มุง่หนา้ไปในเสน้ทางมหัศจรรยท์ีท่างเขา้ออกของเมอืงเพตรา พรอ้มชมทัศนียภาพรอบขา้งทีเ่ป็น

ภเูขาทัง้สองฝ่ังทีม่รีปูรา่งหนา้ตาตา่งกนัออกไป  

จากนัน้เดนิเทา้เขา้สู่เมอืงบรเิวณซอกเขาเรยีกว่าซคิ SIQ เป็นหุบเขาสงูกว่า 250 ฟตุ ทีเ่กดิจากการ

แยกตัวของเปลือกโลกและการกัดเซาะของนา้เมื่อหลายลา้นปีก่อนจนเกดิเป็นช่องทางเดนิเล็ก ๆ 

ระหวา่งหบุเขา ชมสสีนัความสวยงามของหนิสตีา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้จากธรรมชาต ิและยงัมภีาพศลิปะแกะสลัก

จากภเูขา อาท ิรปูปั้นแกะสลักต่าง ๆ เชน่ รูปปั้นเทพเจา้ต่าง ๆ รูปกองคาราวานอฐู, รูปชาวนาบาเทยีน, 

ทอ่สง่ล าเลยีงน ้าเขา้สูเ่มอืง ฯลฯ เขา้เขตหนา้ผาสงูชัน้สองขา้งทางสูม่หานครแหง่ศลิาทรายสชีมพ ู 

 

ตืน่ตาตืน่ใจกับความสวยงามของมหาวหิารศกัดิส์ทิธิ ์เอล-คาซเนท ์(Al-Khazneh) ทีน่ี่เคยใชเ้ป็น

สถานทีถ่่ายท าภาพยนตร ์เรือ่งอนิเดยีน่า โจนส ์ภาค 3 ขมุทรัพยส์ดุขอบฟ้า และ หนังฟอรม์ยักษ์อยา่ง 

ทรานสฟ์อรม์เมอร ์ภาค 2 สถานทีแ่หง่นีถ้กูสนันษิฐานวา่ สรา้งในราวศตวรรษที ่1-2 โดยผูป้กครองเมอืง

ในเวลานัน้ มหาวหิารถกูแกะสลักจากภเูขาสชีมพทูัง้ลกู อยา่งกลมกลนืไดส้ดัสว่นและสวยงามน่าอศัจรรย ์

เป็นอาคารสองชัน้  

 

ชมโรงละครโรมนัโบราณ (Roman Theatre) ทีแ่กะสลักจากภเูขา โดยมแีนบราบของทีน่ั่งเท่ากัน

และมคีวามสมดลุไดอ้ยา่งน่าทึง่ สนันษิฐานวา่เดมิทสีรา้งโดยชาวนาบาเธยีน ตอ่มาในสมัยทีโ่รมันเขา้มา
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ปกครองไดส้รา้งต่อเตมิ มทีีน่ั่ง 32 แถว สามารถบรรจุคนไดป้ระมาณ 3,000 คน อสิระใหท้่านเก็บภาพ

ประทับใจ 

 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ P4 QUATRO 4*หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ ี ่    ปราสาทครเูสดโชบคั-อมัมาน -ป้อมปราการแหง่กรงุอมัมาน-วหิารเฮอรค์วิลสิ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

น าท่านสู่ SHOUBAK ปราสาทครูเสดโชบคั หรือที่รูจั้กกันในพวกนักรบครูเสดชือ่ มอนทรีลแห่ง

ตะวันออก (MONTREAL) สรา้งขึน้โดยกษัตรบ์อลดว์นิที ่1 แห่งเยรูซาเลม ในปี ค.ศ. 1115 เพือ่ใชเ้ป็น

ป้อมปรากา รควบคุม เส น้ทางกอง

คาราวานที่จะเดินทางจากดามัสกัส

ไปอยิปิต ์ในอดตีเมอืงแห่งนี้มชีาวครสิต์

อาศัยอยู่ ราว 6,000 คน และในปี ค.ศ. 

1189 ไดถู้กทาลายลงโดยนักรบมุสลมิ

ภ า ย ใ ต ้ก า รน าทั พ ขอ ง  ซ าล า ดิน 

(SALADIN) บรเิวณขา้งล่าง หรือเขา

ขา้งปราสาทโชบคั ทา่นสามารถมองเห็น

บ า้นช่อ ง  สภาพกา รอยู่ ภ า ยในถ ้ า

หลงเหลอือยู ่

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมอืงอมัมาน (Amman) เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน เป็นเมืองที่มี

ประวัตศิาสตร์อันซับซอ้นสะทอ้นใหเ้ห็นในความหลากหลายของประชากรและสถาปัตยกรรมหลาก

รูปแบบโบสถแ์ละมัสยดิต่างๆ ท าใหรู้ว้่าเมอืงแห่งนี้ประกอบไปดว้ยประชากรหลากหลายเชือ้ชาตแิละ

วัฒนธรรม แมใ้นท่ามกลางศูนยก์ารคา้สมัยใหม่ของเมอืง ท่านจะไดส้ัมผัสรากเหงา้ของวัฒนธรรมอัน

เกา่แกใ่นตลาดโบราณทีม่สีสีัน ซากปรักหักพังตัง้แต่ยคุโรมัน พพิธิภัณฑท์างวัฒนธรรมและอนุสาวรยีท์ี่

บอกเลา่ประวัตศิาสตรข์องเมอืง  
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ชม โรงละครโรม ัน  อายุกว่ า 

2,000 ปี ที่ครั ้งหนึ่งเคยเป็น

ศูนย์กลางของนครอัมมาน แต่

ปัจจุบันก็ยังท าใหผู้ท้ีพ่บเห็นไดท้ึง่

กั บก า ร ว างแผนทางด ้านง าน

วศิวกรรมของโรมัน อันชาญฉลาด

และมีดีไซน์ที่น่าจดจ า โรงละคร

โรมันแห่ งนี้ เ ป็ นหนึ่ ง ในแหล่ ง

ทอ่งเทีย่วทีส่วยงามมากทีส่ดุในอัม

มาน โรงละคร มคีวามลาดเอยีงลกึ

ลงไป เอือ้ใหเ้สยีงทีไ่ดย้นิรอบตัวนัน้มคีุณภาพเยีย่ม การออกแบบสุดสรา้งสรรคน์ี้สามารถบรรจุคนได ้

ประมาณ 6,000 คน สนันษิฐานว่าน่าจะถูกสรา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ. 161-180 สมัยการปกครองของ แอน

โทนอิสุ ปิซสุ (Antoninus Pius)  

 

ชม ป้อมปราการแหง่กรุงอมัมาน (Amman Citadel) บนยอดเขาสงูสดุในกรุงอัมมาน ถูกสรา้งขึน้

เพือ่เป็นจดุสงัเกตเหตบุา้นการเมอืงตา่ง ๆ รอบเมอืง แมจ้ะเหลอืเพยีงซากปรักหักพังแตย่งัสวยงามและมี

อายุยอ้นกลับไปตัง้แต่สมัยยุคหนิ เผยใหเ้ห็นอทิธพิลดา้นสถาปัตยกรรมทีม่าจากยุคเหล็ก รวมถงึยุค

โรมนั ยคุไบแซนไทนแ์ละยคุอมุยัยะฮ ์ 

 

จากนัน้น าท่านชม วหิารเฮอรค์วิลสิ (Temple of Hercules) ทีส่รา้งขึน้ระหว่างปี ค.ศ.162-166 

วหิารแหง่นีม้ขีนาดใหญก่วา่วหิารทีอ่ยูใ่นโรมโบราณเสยีอกี เดนิผา่นทางเขา้ทีเ่ป็นแนวเสาระเบยีง ไปยัง

สถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์า้งใน จากนัน้เคลือ่นตัวไปทีห่นิขนาดใหญ่ทีอ่ยูบ่รเิวณปลายหนา้ผา ตรงนี้จะเป็นจุด

ชมววิพาโนรามาอันสวยงามของเมอืง ใกลก้ันนัน้มมีอืรูปก าปั้นขนาดใหญ่ทีท่ าจากหนิอ่อนเผยใหเ้ห็น

ความขาวโพลนจนแทบไมม่เีลอืด  

 

ผา่นชม พระราชวงัของพระมหากษตัรยิอ์บัดลลุาหท์ีส่อง (Raghadan Palace) ทีต่ัง้อยูบ่นภเูขามี

ท าเลทีส่วยงามทีส่ดุในกรงุอมัมาน และมทีหารคอยเฝ้าดแูลตรวจตราอยา่งเขม้งวด  

 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารอาหารจนี 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ OLIVE TREE HOTEL 4*หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้   อมัมาน – ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์ 

 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอมัมาน  

10.00 น. เหนิฟ้าสูก่รงุไคโร โดยสายการบนิ Egypt airlines  ทีย่วบนิที ่MS720 

10.25 น. ถงึสนามบนินานาชาตกิรงุไคโร ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระในการเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้  

 

น าทา่นชมThe Egyptian Museum 

พพิธิภัณฑอ์ยีปิตเ์ป็นพพิธิภัณฑโ์บราณคดี

ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในตะวันออกกลาง และเป็นที่

เก็บรวบรวมโบราณวัตถุฟาโรหท์ีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในโลกถงึ 120,000 ชิน้ กอ่ตัง้ขึน้โดย ออ

กุสต ์มารเิอตต ์นักโบราณคดชีาวฝร่ังเศส 

เพื่อเป็นพพิธิภัณฑแ์ห่งแรกของอยีปิต์ ที่

เก็บสะสมสมบัตขิองฟาโรห ์ศลิปวัตถุ และ

โบราณวัตถุต่ า ง  ๆ  ที่ป ร ากฏในหน ้า

ประวัตศิาสตร ์เปิดโอกาสใหเ้ขา้ชม และศกึษาต านานบทหนึง่ทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของโลก 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย  

 

น าท่านเดนิชมบรรยายกาศ Downtown Cairo เป็นหัวใจทางการคา้ของเมอืงไคโรทีท่ันสมัยตัง้แต่

ปลายศตวรรษที ่19 ชมสถาปัตยกรรมเกา่แก่ ทีไ่ดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศสทีม่ชี ือ่เสยีง

ซึง่ไดใ้หค้วามส าคัญของการวางผังเมอืงสไตลย์โุรปในกรุงไคโร ปัจจุบันยังคงคกึคักไปดว้ยรา้นคา้ เชน่ 

รา้นอาหาร รา้นเสือ้ผา้ รา้นกาแฟ อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับและเดนิเล่นตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอัน

สมควรน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย  

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ MAMLOUK PYRAMIDS HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก  มหาพรีะมดิกซีา -ซคัคารา่- Al-Azhar Park 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าท่านชมความยิง่ใหญข่องมหาพรีะมดิกซีา หรอื The Great Pyramid of Giza อายุกวา่ 

5,000 ปี ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งว่าเป็น 

1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก ซึง่

เป็นที่บรรจุพระบรมศพของพระศพ

ของกษัตริย์อีย ิปต์โบราณ หรือ 

ฟาโรห์ พีระมิดของฟาโรห์ในยุค

ราชวงศ์ที่ 4 ซึง่ประกอบไปดว้ย

พรีะมดิของฟาโรหค์ฟูู (Khufu) คา

เฟร  (Khafre) และ เมนคา

อูเร (Menkaure) ซึง่พรีะมดิทีใ่หญ่ทีสุ่ดก็คอืของฟาโรห์คูฟ ู ซึง่พระองคเ์ป็นผูส้รา้งขึน้เองเมือ่ก่อน

ครสิตกาลประมาณ 25,800 ปี นับอายจุนถงึปัจจุบันก็กว่า 4,500 ปี ถอืเป็นปิรามดิทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในโลก 

นับเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่และเกา่แกท่ีส่ดุใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 20 ปีกอ่สรา้งดว้ยหนิปนูมากว่า 2.5 

ลา้นกอ้น โดยแตล่ะกอ้นมนี ้าหนัก 2 ถงึ 70 ตัน และก าลังแรงงานกว่าแสนคนตัดจากแท่งหนิขนาดใหญ่

มาก หนิแตล่ะกอ้นวางชดิตดิกนัแบบแนบสนทิมาก แมแ้ตก่ระดาษก็สอดไมผ่า่น   

 

น าทา่นชม สฟิงซ ์ซ ึง่แกะสลักจากเนนิหนิธรรมชาตมิสี่วนหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละล าตัวเป็น

สงิโต สฟิงซ ์( Sphinx ) ซึง่แกะสลักดว้ยหนิกอ้นใหญ่เป็นรูปสงิโตหมอบ แต่ศรีษะเป็นมนุษยส์่วน

ใบหนา้นี้เป็น ใบหนา้ของพระเจา้คเีฟรน ซึง่ไดรั้บการนับถอืพระเจา้แห่งพระอาทติย ์สฟิงซน์ี้สูงถงึ 18 

เมตร ยาว 73 เมตร อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ **(กรณีทา่นใดสนใจขีอ่ฐูกรณุาตดิต่อทีห่ัวหนา้ทัวร ์

ราคา ประมาณ $ 20 เหรยีญตอ่ทา่นตอ่หนึง่ตัว)** 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (บฟุเฟ่ต)์  

 

น าท่านเดินทางสู่เมอืงซคัคาร่า ชมพีรามิด

ขัน้บันไดเป็นสิง่กอ่สรา้งขนาดใหญ่ซึง่เป็นทีต่ัง้

ของสุสานโบราณของเชือ้พระวงศ์สมัยอียปิต์

โบราณเป็นเดมิเมอืงหลวงของราชอาณาจักร

อยีปิต์โบราณ ในบรเิวณนี้เป็นทีต่ัง้ของพีระมดิ

จ านวนหลายหลัง รวมถงึพีระมดิขัน้บันไดของ

ฟาโรหด์โจเซอร ์(Step Tomb) สรา้งดว้ยหนิที่
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สมบรูณ์ทีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุในประวัตศิาสตร ์พรีะมดิแหง่โจเซอร ์ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศท์ีส่ามแห่ง

อยีปิต ์ซึง่ตอ่มาพรีามดินีไ้ดเ้ป็นตน้แบบพรีามดิในยคุต่อมา  และบรเิวณนี้ยังเป็นสสุานฟาโรหแ์ห่งอยีปิต์

โบราณจ านวนอกีสบิหกพระองค ์รวมถงึเจา้พนักงานระดับสูงในสมัยโบราณไดส้รา้งอนุสาวรียพ์ธิีศพ

ส่วนตัวในสุสานแห่งนี้ตลอดช่วงสมัยการปกครองของฟาโรห์ และยังใชเ้ป็นที่ประกอบพธิีกรรมทาง

ศาสนามานานกว่า 3,000 ปี ทัง้ในสมัยปโตเลมแีละโรมัน พรีามดิแห่งนี้เป็นตน้แบบของพรีามดิในยุค

ตอ่มา อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ  

 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านสู่ Al-Azhar Park เป็นอุทยานสวนสาธารณะที่ย ิง่ใหญ่1 ใน16 พืน้ที่

สาธารณะทีย่ ิง่ใหญ่ของโลก ตัง้อยูบ่นเนนิเขาทีร่ายลอ้มไปดว้ยยา่นประวัตศิาสตรท์ีส่ าคัญทีส่ดุของกรุง

ไคโร สรา้งโดย Aga Khan IV เพือ่อุทศิใหเ้ป็นโอเอซสิแห่งกรุงไคไร  อสิระใหท้่านเดนิเล่นชม

ทัศนียภาพและชมววิพาโนรามา 360 องศาของกรุงไคโร และสัมผัสบรรยากาศความงามของอทุยาน

แหง่นีพ้รอ้มกบัชมวถิชีวีติการพักผอ่นของคนทอ้งถิน่ 

 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร (  Seafood Menu )  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ MAMLOUK PYRAMIDS HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จ็ด  อเล็กซานเดรยี-ป้อมปราการซทิาเดล- Abu Al-Abbas Al-Mursi 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเล็กซานเดรยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ซึง่เป็นเมอืงส าคัญในสมยั

โรมันปกครองอียปิต์ เดมิทีเป็นหมู่บา้นประมง

เล็กๆ ทีช่ ือ่ว่าราคอนดาห ์เมือ่ 1,200 ปีก่อน

ครสิตกาล จนเมือ่ 332 ปี ก่อนครสิตกาลหรอื

ประมาณ 2,300 กว่าปีกอ่นพระเจา้อเล็กซานเด

อรม์หาราชมาพบ จงึใหม้กีารปรับปรงุขยายเมอืง

เพื่อเป็นเมอืงหลวงและตัง้ชือ่ใหค้ลอ้งจองกับ

ชือ่ของพระองค ์ เมอืงอเล็กซานเดรยีนี้ยังเป็น

สถานทีส่ าคัญในต านานรักอันยิง่ใหญ่ของราชนิี

เลอโฉมชือ่กอ้งโลก พระนางคลโีอพัตรา และนายทหารโรมัน มารค์ แอนโทนี และปัจจุบันเมอืงนี้ใหญ่

เป็นอนัดับสองของประเทศ เป็นเมอืงพักผ่อนตากอากาศทีต่ดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีม่ชี ือ่เสยีงแห่ง

หนึง่ของโลก  
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น าทา่นเขา้ชมป้อมปราการซทิาเดล Citadel of Qaitbay เดมิเป็นป้อมปราการป้องกนัสมยัศตวรรษ

ที ่15 สรา้งขึน้ในปี 1477 ถงึ 1479 โดย Sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay ป้อมปราการตัง้อยู่

ทางดา้นตะวันออกของปลายดา้นเหนอืของเกาะฟารอสทีป่ากอา่วตะวันออก ถอืเป็นป้อมปราการป้องกัน

ทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Fish Market restaurant  

 

ชมAbu Al-Abbas Al-Mursi มัสยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ในอเล็กซานเดรียและสวยที่สุดในอยีปิต ์และเป็น

มัสยดิที่ส าคัญและงดงามที่สุดในอเล็กซานเดรีย

ดว้ยการออกแบบสไตล์อาหรับอย่างสวยงาม 

ตกแต่งซุม้สีครีม แนวเสาของซุม้โคง้ยาวท าจาก

หนิแกรนติและพืน้ท าดว้ยหนิออ่นทีส่วยงาม ดา้นบน

เป็นโดมขนาดใหญ่สี่หลัง และหอคอยสูงสุเหร่า 

สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2318 เพือ่ร าลกึถงึชวีติชคีอนัดาลเูซยีซึง่ถกูฝังอยูใ่นสถานทีน่ี ้เป็นหนึง่ในมัสยดิทีม่ผีู ้

เยีย่มชมมากทีส่ดุ  

อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัไคโร  

 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ MAMLOUK PYRAMIDS HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีแ่ปด    

Mainyal Palace- Salah EL Din Citadel & Mohamed Ali Mosque -รถไฟตูน้อน-Aswan 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ชม Mainyal Palace พพิธิภัณฑพ์ระราชวังของเจา้ชายมฮูัมหมัดอาลเีป็นพระราชวังในสมัยราชวงศอ์

ลาวียาตัง้อยู่บนเกาะ Rhoda บนแม่น ้าไนล ์

ปัจจุบันเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ที่

สวยงามและส าคัญที่สุดในอยีปิต์ โดดเด่นดว้ย

การออกแบบทางสถาปัตยกรรมสไตล์อสิลาม

สมัยใหม่ผสมผสานกับเปอร์เซียและมัมลุก 

นอกจากนี้ยังออกแบบตกแต่งลวดลายดว้ยของ

ซเีรีย โมร็อกโก และอันดาลูเซยี รวมถงึออตโต

มัน  อาคารจึงมีกลมกลืนระหว่ า งประ เพณี
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สถาปัตยกรรมอสิลามอย่างงดงามและลงตัว ดา้นนอกแยกเป็นอาคารส่วนตอ้นรับ หอนาฬกิา ซาบลิ 

มสัยดิ พพิธิภณัฑล์า่สตัว ์หอ้งน่ังเลน่ โถงบลัลังก ์พพิธิภณัฑส์ว่นตัว และหอ้งโถงสทีอง ทีร่ายลอ้มความ

รม่รืน่ของสวนสไตลเ์ปอรเ์ซยีและสวนสไตลอ์ังกฤษสะทอ้นใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติของเจา้ชายและรัชทายาท

แหง่อยีปิตช์ว่งปลายศตวรรษที ่19 และตน้ศตวรรษที ่20  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  

 

น าท่านชม Salah EL Din Citadel & Mohamed Ali Mosque ป้อมปราการแห่งไคโร หรอื ป้อม

ปราการแห่งศอลาฮุดดีน เป็นป้อมปราการสมัย

อสิลามในยคุกลางในกรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์สรา้ง

โดย Salah ad-Din (Saladin) และเป็นทีต่ัง้ของ

รัฐบาลในอยีปิต์และเป็นทีพ่ านักของผูป้กครองมา

เกอืบ 700 ปีตัง้แต่ศตวรรษที ่13 ถงึศตวรรษที ่19 

สถานทีต่ัง้บนแหลมของเนนิเขา Mokattam ใกลใ้จ

กลางกรงุไคโรมตี าแหน่งทางยทุธศาสตรท์ีม่องเห็น

เมอืงและเหนือเสน้ขอบฟ้า ในปี 2519 ไดรั้บการ

ประกาศโดยยเูนสโกใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของมรดกโลก

ไคโรแห่งประวัตศิาสตร์ (อสิลาม) ชมมัสยดิใหญ่

ของ Muhammad Ali Pasha หรอื Alabaster 

Mosque เป็นมสัยดิทีต่ัง้อยูใ่น Citadel of Cairo ใน

อยีปิต ์สรา้งโดย Muhammad Ali Pasha ระหว่างปี 1830 ถงึ 1848 เป็นมัสยดิออตโตมันตัง้อยูบ่นยอด

ของป้อมปราการ ซึง่เป็นมสัยดิทีม่องเห็นไดช้ดัเจนทีส่ดุในไคโร 

 

จากน ัน้น าทา่นชมศนูยก์ลางการท า กระดาษปาปีรุส ซึง่เป็นกระดาษชนดิแรกของโลกท าจาก ตน้

กก (Papyrus) ใชบ้นัทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์ส าคัญตา่งๆ ในสมยัอยีปิตโ์บราณ ได ้

เวลาอนัสมควรน าทา่นสูน่ าคณะเดนิทางสู ่สถานรีถไฟ เดนิทางเมอืงAswan (รถไฟตูน้อน) 

 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่บนรถไฟ (Dinner Box) 
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วนัทีเ่กา้   วหิารฟิเล- ลอ่งเรอืส าราญแมน่ า้ไนล ์

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้บนรถไฟ (Breakfast Box)  

09.30 น. เดนิทางถงึเมอืงAswan 

น าท่านชมวหิารฟิเล (Philae Temple) หรอืวหิาร

ไอซสิ เป็นวหิารงดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในอยีปิต ์ตัง้อยู่

บนเกาะ Aglika เป็นเกาะทีเ่งยีบสงบสรา้งเพือ่อุทศิ

ใหเ้ทพธิดาแห่งความรัก ชมเสาหินโอเบลิสก์

แกะสลักจากหน ้าผาซึ่งยั งไม่แล ว้ เส ร็จ  (The 

Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหนิมหมึาทีส่กัดเกอืบ

เสร็จแลว้ แต่มรีอยราวจงึทิง้คา้งไวเ้ชน่นัน้ แท่งหนินี้

เป็นของพระนางฮัทเชปซุท หากไม่แตกรา้วจะเป็น

เสาโอเบลสิกท์ีส่งู 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลสิกน์ี้เป็นอนุสาวรยีช์นดิหนึง่ของอยีปิตโ์บราณ

สรา้งเพือ่บชูาแดเ่ทพอามนุ-ราหรอืสรุยิะเทพ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเชค็อนิ เรอืส าราญแมน่ ้าไนล ์

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารบนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์)  

 

16.00น.  ทา่นใดสนใจลอ่งเรอืลอ่งเรอืเฟลุกะ (เรอืใบอยีปิต)์และชมหมูบ่า้น Nubian Village ตดิตอ่

สอบถามหวัหนา้ทวัร ์

ค า่ รบัประทานอาหารบนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์) อสิระพกัผอ่นบนเรอืส าราญตามอธัยาศยั พรอ้มชม

การโชวแ์ละการแสดง 
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วนัทีส่บิ  อาบซูมิเบล-คอมออมโบ 

 

เชา้   (Breakfast Box)  

05.00น. ออกเดนิทางสูม่หาวหิารอาบซูมิเบล (ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถบสั 3 ชม)  

 

08.30น.  น าทา่นชมความยิง่ใหญม่หาวหิารอาบซูมิเบล ซึง่ประกอบดว้ยวหิารใหญข่องฟาโรหร์ามเสสที ่2 และ

วหิารของเนเฟอรต์ารซี ึง่เป็นมเหสทีีรั่กของพระองค ์วหิารอาบูซมิเบลงดงามยิง่ใหญ่และมชีือ่กอ้งโลก

เพราะเมื่อมีการสรา้งเขื่อน

ขนาดยักษ์ที่อัสวาน ท าให ้

วหิาร 17 แห่งจมอยูใ่ตน้ ้าจน

องค์การยูเนสโกต้อ้งมาช่วย

ยกใหแ้ละมหาวิหารอาบูซ ิ

ม เ บลก็ ถู ก ยกขึ้น สู ง จ า ก

พืน้ดนิ 65 เมตร ซึง่เป็นงาน

ทีย่ากมากใชเ้วลาทัง้สิน้ 4 ปี 

สิน้ค่าใชจ้่าย 40 ลา้นเหรยีญ

สหรัฐ ภายในวิหารใหญ่มี

หอ้งบูชาและมรีูปสลัก 4 องคน่ั์งอยู่ หนึง่ในนัน้คอื ฟาโรห์รามเสสที ่2 พรอ้มดว้ยเทพเจา้ต่างๆ อกี 3 

องค ์และทุกปี วันที ่22 ก.พ. และวันที ่22 ต.ค. ล าแสงแรกของพระอาทติยจ์ะสาดส่องเขา้ไปตอ้งรูป

สลัก และวา่กนัวา่วันที ่22 ก.พ. ตรงกบัวันประสตูขิองฟาโรหร์ามเสสที ่2 ขณะทีว่ันที ่22 ต.ค. ตรงกบัวัน

ขึน้ครองราชยข์องพระองค์ แสดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการทางการค านวณของชาวอยีปิต์

โบราณ อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์)พกัผอ่นตามอธัยาศยับนเรอืส าราญ  
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เรอืลอ่งไปเมอืงคอมออมโบ (KomOmbo) ชมุชนทีต่ัง้อยูต่ดิรมิแมน่ ้าไนล ์บา้นเรอืนสว่นใหญ่สงูเพยีง 

1 หรอื 2 ชัน้ ระหวา่งทางผา่นแหลง่เพาะปลกูทีส่ าคัญรมิแมน่ ้า น าทา่นชม วหิารคอม-ออม-โบ ตัง้อยูบ่น

เนนิเขาเล็กๆ ทีล่ ้าออกมาถงึแมน่ ้าไนล ์สามารถเห็นววิของแมน่ ้าไนลอ์ันงดงาม ค าว่า “คอม” เป็นภาษา

อาหรับ หมายถงึภเูขาเล็กๆ วหิารนี้เกอืบเป็นวหิารอะโครโพลสิของกรกี หนิทีใ่ชส้รา้งแตกต่างกับวหิาร

อืน่ๆ อาจเป็นเพราะถูกปกคลุมดว้ยทรายเป็นเวลานาน การวางแบบของพืน้ทีแ่ปลกและเป็นเฉพาะตัว 

เป็นวหิารของเทพเจา้สององค ์คอื เทพโซเบค (Sobek) เทพเจา้แห่งความอดุมสมบูรณ์ มรีูปร่างเป็น

มนุษยแ์ตเ่ศยีรเป็นจระเข ้และ เทพเจา้ฮาโรเอรสิ (Haroeris) เทพเจา้แหง่การแพทยอ์ยีปิตโ์บราณ วหิาร

นีส้รา้งบนเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าไนล ์เป็นบรเิวณทีม่จีระเข ้ ชกุชมุในสมยัโบราณ วัดนีจ้งึบชูาเทพโซเบก ซึง่

มหีัวเป็นจระเข ้และมจีระเขม้ัมมีเ่ก็บรักษาไว ้ชมภาพแกะสลักพระนางคลโีอพัตรา ซึง่เป็นรูปแบบของ

เครือ่งแต่งกายในการท าภาพยนตร ์และภาพแกะสลักทีส่ าคัญ คอื ภาพแกะสลักการแพทยแ์ผนโบราณ 

โดยเฉพาะภาพการคลอดลกูของหญงิอยีปิตโ์บราณ และปฏทินิโบราณ มรีา้นคา้มากมายตัง้อยูต่ลอดแนว

ทา่เรอื ขายเสือ้ผา้และสนิคา้พืน้เมอืง  

ค า่ รบัประทานอาหารบนเรอืส าราญ (บุพเฟ่ต ์) พกัผอ่นตามอธัยาศยับนเรอืส าราญ พรอ้มชมการ

โชวแ์ละการแสดง  ขณะทีเ่รอืแลน่มุง่หนา้สเูมอืงเอ็ดฟู  

 

วนัทีส่บิเอ็ด  เอ็ดฟู – วหิารลกัซอร ์

 

06.00น. น าทา่นน่ังรถมา้สูว่หิารเอ็ดฟู ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นวหิารอยีปิตโ์บราณทีย่ังคงสภาพสมบรูณ์ทีส่ดุ 

ตัง้อยูศ่นูยก์ลางของบรเิวณทีอ่ยูอ่าศัย 

ส ร า้ งขึ้น เพื่อบูช า เทพเจ า้ฮอ รัส 

(Horus) มเีศยีรเป็นเหยีย่วเป็นเทพ

เจา้แห่งความดีและฉลาดรอบรู ้มอง

ไดไ้กลเหมอืนตาเหยีย่ว อดตีวหิารถูก

ปกคลุมดว้ยทรายเกอืบถงึยอดตัวเสา

และหัวเสาเป็นเวลานานหลาย ปี ค.ศ. 

1860 มีการขนทราย ปรากฏว่าตัว

วหิารยังแข็งแรง แน่นหนา ขนาดของ

วหิารยาว 137 เมตร มเีสาใหญ่แบบ

ไพรอนทีว่ัดได ้79 เมตรตรงดา้นหนา้และสูง 36 ม. วหิารนี้มขีนาดใหญ่และสวยงาม อสิระใหท้่านเก็บ

ภาพประทับใจไดเ้วลา อนัสมควรแกน่ าทา่นน่ังรถมา้กลับเรอืส าราญ  

 

08.00น รบัประทานอาหารเชา้บนเรอืส าราญ (บุพเฟ่ต ์)พกัผอ่นตามอธัยาศยับนเรอืส าราญ ขณะทีเ่รอื

แลน่มุง่หนา้สเูมอืงลกัซอร ์ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์) 
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17.00น. เรอืเทยีบทา่เมอืงลกัซอร ์ 

น าทา่นชมวหิารลกัซอร ์(The Temple of Luxor) ซึง่สรา้งถวายแกเ่ทพอมอนรา กษัตรยิแ์ห่งเทพ 

เชน่กนั วหิารแห่งนี้ไดรั้บการบรูณะใน

ปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหาร

ประกอบดว้ยซุม้ประตูขนาดใหญ่และ

รูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมาสลัก

เป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหา

ราชนิีเนเฟอตาร ีชมเสาโอบลิสิก ์เสา

หนิแกรนติขนาดใหญ่ซึง่แกะสลักดว้ย

อักษรอียิปต์โบราณ(เฮโรกริฟฟิค) 

เพื่อสรรเสริญเทพเจา้อมอนรา ซึ่ง

ท่านอาจจะไดเ้ห็นเสาเช่นนี้อีกที ่

ปลาซเดอลาทรอิอง (Place de la Triamph) เมอืงปารสีประเทศฝร่ังเศส ภาพสลักทีว่หิารแห่งนี้ก็ถอืได ้

วา่น่าสนใจไมน่อ้ย เชน่ ภาพขบวนนักรบเดนิแถว ทีส่ลักอยา่งแตกตา่งกนัวา่เป็นนักรบชนชาตใิดบา้ง เห็น

แลว้ก็ชวนใหน้กึถงึภาพสลักขบวนนักรบทีป่ราสาทหนิในเขมร (ทีว่า่ของกลุม่เสยีมสยาม จะเดนิแตกแถว

กนั) นอกจากนัน้ ดา้นหนา้วหิารจะมถีนนสฟิงซห์นา้แพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กโิลเมตรใชเ้ป็นทาง

เชือ่มระหวา่งวหิารลักซอรก์บัวหิารคารนั์ค  

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ บนเรอื (บพุเฟ่ต ์) พกัผอ่นตามอธัยาศยับนเรอืส าราญพรอ้มชมการโชว์

และการแสดง 

 

วนัทีส่บิสอง   

 Valley of the Kings -วหิารฮคัเชฟซุต - Colossi of Memnon -มหาวหิารคารน์คั-บนิภายใน-ไคโร 

 

05.00 น  ส าหรบัท่านทีส่นใจน ัง่บอลลูน พร้อมกนั ณ บรเิวณล๊อบบี ้หมายเหตุ ท่านใดสนใจตดิต่อ

สอบถามหวัหนา้ทวัร ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้บนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์) เช็คเอาทเ์รอืส าราญ 

08.00น. น าสู่ท า ง เดินทา งสู่  หุบผากษ ัตริย ์

(Valley of the Kings) เป็นทีฝั่งพระ

ศพของฟาโรห์  63 พระองค์ ตัง้อยู่ที่

เทือกเขาทีบัน อยู่ฝ่ังตะวันตกของแม่น ้า

ไนล ์(West Bank) หรอื นครธบีสใ์นสมัย

อยีปิตโ์บราณ อดตีเชือ่ว่าเป็นทีอ่ยูข่องคน

ตาย หรอื นครของผูว้ายชนม ์(Necropolis 
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of Thebes) เต็มไปดว้ยกลุ่มโบราณสถานทีม่ปีระวัตน่ิาพศิวง ปัจจุบันเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีใ่หญ่ทีส่ดุ

ของประเทศ ท่านสามารถเลอืกเขา้ชมไดเ้พยีง 3 สสุาน ดา้นหนา้ทางเขา้สสุานฟาโรหบ์นยอดเขานัน้ดู

คลา้ยปลายแหลมยอดปิรามดิ เป็นการเลือกหวงซุย้ในการฝ่ังศพ ใหค้ลา้ยว่าฝังอยู่ใตปิ้รามดิ สุสาน

เหล่านี้เป็นสุสานทีถู่กเลอืกใหเ้ป็นสุสานทีเ่ก็บ มัมมีแ่ละสมบัตขิองกษัตรยิถ์งึ 63 สสุาน แต่ละสุสานมี

ขนาดใหญ่เล็กต่างกัน ขึน้อยูก่ับระยะเวลาครองราชย ์สสุานเริม่สรา้งเมือ่ฟาโรหค์รองราชย ์และปิดเมือ่

ฟาโรหส์ ิน้พระชนม ์ภายในหลมุมจีติรกรรมทีง่ดงามสสีดใสราวกบัเพิง่วาดเสร็จไมน่านนี้ (หมายเหต:ุไม่

รวมคา่เขา้สุสานของฟาโรหต์ุตนัคามอน ทา่นละ 300 อยิปิปอนด ์ถา้ตอ้งการชมกรุณาตดิตอ่

หวัหนา้ทวัร)์ 

 

น าทา่นชมวหิารฮคัเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนกิ ชือ่ “เซเน

มทุ” กว่า 3,500 ปีมาแลว้ทีป่ระดษิฐานพระศพของ ฟาโรหห์ญงิฮัตเชพซตุ รูจั้กในนาม “ราชนิีหนวด” 

ฟาโรหห์ญงิองคเ์ดยีวในประวัตศิาสตรอ์ยีปิต ์ทีรุ่ง่เรอืงมากในสมยัของพระองค ์ 

 

ชมอนุสาวรยีแ์หง่เมมนอน (Colossi of Memnon) หรอืสสุานของฟาโรหอ์าเมนโฮเทปที ่3 อดตี

เคยใชเ้ป็นวหิารประกอบพธิศีพของอาเมนโฮเทปที ่3 ประมาณ 2,000 กว่าปี กอ่น เกดิเหตุแผ่นดนิไหว

อยา่งรนุแรง ท าใหต้ัววหิารพังลงมา เหลอืเพยีงรปูสลักหนิทรายขนาดใหญ ่2 รปู สงู 20 เมตร 

 

หมายเหต ุ: กรณีทา่นใดสนใจเขา้ชม Valley of Queen และ Nefetari Tomb ซึง่ข ึน้ชือ่วา่เป็นสสุานทีส่วย

ทีส่ดุในอยีปิต ์กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้ 4 วนักอ่นเขา้ชม เนือ่งจากมกีารจ ากดัผูเ้ขา้ชมตอ่วนั 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

น าทา่นชม มหาวหิารคารน์คั (The Temple of Karnak) เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ตัววหิารหลัง

เดยีวมเีนือ้ทีถ่งึ 60 เอเคอร ์ซึง่ใหญ่

พอที่จะน าโบสถ์ขนาดใหญ่ของ

ยุโรปไปวางไดถ้ึง 10  หลัง มหา

วิหารแห่งนี้ เ ริ่มก่อสรา้งในสมัย

ฟาโรห์ทุตโมซสิที ่1 เพื่อถวายแด่

เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี

มาแลว้ หลังจากนั้นฟาโรห์องค์

ต่างๆ ก็ เริ่มสรา้งเพิ่มเติม ท าให ้

วหิารมขีนาดใหญ่ขึน้อย่างมาก แต่

เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแลว้ 
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ขอใหทุ้กท่านลองจนิตนาการดูว่าชาวอยีปิต์โบราณใชว้ธิีใดในการขนยา้ยเสา และหนิ พรอ้มทัง้การ

แกะสลักลวดลาย ซึง่เมือ่ท่านเห็นความสูงแลว้ก็จะยิง่ท าใหน้กึไมอ่อกก็เป็นได ้ว่าเขาใชว้ธิที าอย่างไร 

อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจตามอธัยาศัย  

จากนัน้น าทานสูส่นามบนิ  

 

19.45น เหนิฟ้าสูก่รงุไคโร โดยสายการบนิ Egyptairlines  เทีย่วบนิที ่MS069 

20.55น. ถงึสนามบนินานาชาตกิรงุไคโร 

อาหารค า่  Dinner box  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ   RAMSES HILTON  4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่บิสาม   พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต-์ตลาดขา่นเอลคาลลี-ีอสิตนับลู 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าท่านชมพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติ

อยีปิต ์เป็นสถานทีท่ีร่วมศลิปวัตถุโบราณ

ม า ก ม า ย ที่ สุ ด  ช ม ม ั ม มี่ ข อ ง

พระมหากษตัรยิท์ ัง้ 11 พระองค ์และ

โลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค า 

ของฟาโรหต์ตุันคาเมนอนัดังกอ้งโลก และ

สมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค ์

อาทเิชน่ เตยีงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ 

รถศกึและเกา้อีบ้รรลังกท์องค า ซึง่ภาพบนพนักเกา้อีท้ีโ่รแมนตกิมากเป็นภาพของฟาโรหต์ุตันคาเมน

ประทับอยูบ่นเกา้อีแ้ละมพีระมเหสขีองพระองคก์ าลังทาน ้ามันหอมให ้ทัง้คู่ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอัน

แสดงถงึความรักความเผือ่แผอ่นัลกึซึง้ นอกจากนีท้า่นยงัจะไดช้มสมบตัอินัล ้าคา่อืน่ๆ อกีจ านวนมากเชน่ 

แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต สิง่ของทัง้หมดลว้นมอีายเุกา่แกก่วา่ 3,000 ปี   

 

จากนัน้น าทา่นชมโรงงานผลติหวัน า้หอม ซึง่สบืทอดมาตัง้แตส่มยั พระนางคลโีอพัตรา และทีน่ีย้งัเป็น

ศนูยก์ลางแหลง่ผลติหัวน ้าหอมขนาดใหญใ่หก้บัยีห่อ้แบรนดเ์นมดัง ๆหลายยีห่อ้ ไดเ้วลาอนัสมควร 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคารทอ้งถิน่ 

 

น าท่านสู่ “ตลาดขา่นเอลคาลลี”ี ตลาดส าคัญทางการคา้ขายของพืน้เมอืงและแหล่งสนิคา้ทีร่ะลกึที่

ใหญ่ทีสุ่ดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลอืกซือ้ของพืน้เมอืงสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน ้าหอมทีท่ า
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ดว้ยมอื สนิคา้ตา่งๆ เครือ่งทองร ู ปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีร่ะลกึแบบ

พืน้เมอืง ไดเ้วลอนัสมควรแกเ่วลาน าคณะเดนิทางสูส่นามบนิ กรงุไคโร (อสิระอาหารค า่) 

20.45 น. เดนิทางสูอ่สิตนับลู โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK695 

 

วนัทีส่บิสี ่  อสิตนับลู -กรงุเทพฯ 

 

01.45 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK 68 

15.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   

 

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั****  

 

 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

 

ก าหนดการเดนิทาง 2565                       ราคา/ บาท  

20 ก.ย – 3 ต.ค  

4-17 ต.ค 65 

8 -21 พ.ย 65 

29 พ.ย -12 ธ.ค 65 

13-26 ธ.ค 65 

 

                   139,995                   

                   144,500 

                   144,500 

                   144,500 

                   144,500 

 

27 ธ.ค 65 - 9 ม.ค 66 ปีไหม ่                    168,000  

พกัเดีย่วเพิม่       53,900 

 

ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

 

หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 15 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่  

ทา่นละ 25,000 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.     คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยดั    

-(กรงุเทพ-อสิตนับลู-อมัมาน  -อสิตนับลู-กรงุเทพ Turkish airlines  )  

-(อมัมาน- ไคโร EgyptAir ) 

-และรวมต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  LUXOR-CAIRO 1 เทีย่ว EgyptAir   

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7.    คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    

8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท  

9.    คา่วซีา่จอรแ์ดนและคา่วซีา่อยีปิต ์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  

2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ  

3.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

4.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ  

5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  

6.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่+อืน่ๆ ( 150 USD/คน/ทรปิ)ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วด

สดุทา้ย  

7.   คา่ประกนัสขุภาพการเดนิทาง กรณีป่วยเขา้ตอ้งรกัษาตวัเขา้โรงพยาบาลในตา่งประเทศ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรกมดัจ าทา่นละ 41,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน หรอืตามเจา้หนา้ที่

ก าหนด 

2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่

กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  
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หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิ 

1.1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนัท าการ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 

1.2. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 59-30 วนัท าการ  หกัคา่มดัจ า 11,000 บาท  

1.3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 29-15 วนัท าการ หกัมดัจ า 21,000 บาท  

1.4. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 14-1 วนัท าการ หกัคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน   

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่งนอ้ย   

15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   

4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   

5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-หาย 

ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  

7. ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตู

ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

 ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 25 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่

เกนิ 7 ก.ก.  
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หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้ จะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ี่

ท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนเีขา้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

โรงแรมและหอ้ง  

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

ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มกัมคีวามแตกต่างกันซึง่อาจจะท า

ใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไม่สามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะ

ไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้ในกรณีที่

มกีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธÍิ ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรณุางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็นตน้

กรณุาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่

น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 

10 ช ิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความ

ปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  

หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสาย

การบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่าง

สายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเครื่องไดต้อ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75นิ้ว ) + ยาว 

( 21.5นิว้ ) + สูง ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
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ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานไดท้ัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความ

รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็น

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)   

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไว้

แลว้** 

 

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
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 


