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วนัที ่ โปรแกรมทวัร ์
อาหาร 

โรงแรม 
เชา้ เทีย่ง เย็น 

1 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี     

2 

สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิไคโร – เมอืงเกา่ไคโร – โบถสแ์ขวน     

– โบสถเ์ซนตเ์ซอรเ์จยีส – สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ี– ตลาดขา่น

เอลคาลลิ ิ

   

GAWHARET AL 

AHRAM HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  

3 

เมอืงกซีา – เมอืงเมมฟิส – พพิธิภณัฑร์ามเซสทีส่องแหง่เมอืงเมม

ฟิส – มหาพีรามดิแห่งกีซา – มหาสฟิงซ์ – ศูนย์กลางการท า

กระดาษปาปีรุส – โรงงานผลติหัวน ้าหอม – ล่องเรอืแมน่ ้าไนล ์– 

โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

   

GAWHARET AL 

AHRAM HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  

4 
เมอืงอเล็กซานเดรยี – หลมุฝังศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี – เสา

ปอมเปย ์– ป้อมปราการซทิาเดล – หอ้งสมดุแหง่อเล็กซานเดรยี 
   

GAWHARET AL 

AHRAM HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่  

5 
พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตอิารยธรรมอยีปิต ์– หอ้งมัมมี ่– สนามบนิไคโร      

– สนามบนิอาบดูาบ ี
    

6 สนามบนิสวุรรณภมู ิ     
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BKK       AUH AUH       CAI 

  

EY407 19.10 23.15 EY657 02.30 04.40 

      

CAI       AUH AUH       BKK 

  

EY654 13.40 18.45 EY402 22.50 07.55 (+1) 

      

 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคาทวัรเ์ด็ก/ทา่น 

(อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

ราคาทวัรไ์มร่วม 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคา 

หอ้งพกัเดีย่ว 

31 ม.ค. – 05 ก.พ. 2566 39,990 39,990 24,990 3,500 

14 – 19 กมุภาพนัธ ์2566 39,990 39,990 24,990 3,500 

28 ก.พ. – 05 ม.ีค. 2566 39,990 39,990 24,990 3,500 

03 – 08 มนีาคม 2566 40,990 40,990 25,990 3,500 

17 – 22 มนีาคม 2566 39,990 39,990 24,990 3,500 

21 – 26 มนีาคม 2566 39,990 39,990 24,990 3,500 

อตัราคา่บรกิารส าหรบั เด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 15,000 บาท 

* ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่ 1,500 บาท/ทา่น (เฉพาะหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่น ัน้) * 

** อตัรานีไ้มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และ หวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 70 USD/ทา่น ** 

***เนือ่งจากต ัว๋โดยสารเป็นต ัว๋กรุป๊ (หมูค่ณะ) ไมส่ามารถอพัเกรดทีน่ ัง่ สะสมไมล ์และเลือ่นการเดนิทาง *** 

อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ ค านวณจากภาษนี า้มนั ณ วนัที ่03 พฤศจกิายน 2565  

ในกรณีทีม่กีารประกาศปรบัราคาภาษนี า้ข ึน้จากทางสายการบนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่บรกิารเพิม่เตมิ  

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

      เทีย่วบนิที ่  เวลาออก             

เวลาถงึ 

โปรแกรมเดนิทาง 6 วนั 3 คนื : โดยสายการบนิ 

ETIHAD AIRWAYS (EY) 
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ส าคญัโปรดอา่น 

1. กรณุาท าการจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มช าระเงนิมดัจ า ทา่นละ 21,000 บาท/ทา่น และ

ช าระสว่นทีเ่หลอื 21 วัน กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วัน ตอ้งช าระคา่ทัวรเ์ต็ม

จ านวน 100% เทา่นัน้ 

2. อตัราคา่บรกิารนี ้จ าเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทาง จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป ในแตล่ะคณะ กรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตาม

จ านวนทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร (ปรับราคาเพิม่ขึน้ 

เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ) 

3. ทา่นทีต่อ้งออกบตัรโดยสารภายในประเทศ (ตัว๋เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่น

ท าการออกบตัรโดยสาร เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท ์หรอื เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และ

การแนะน าจากเจา้หนา้ทีเ่ป็นเพยีงการแนะน าเทา่นัน้ 

4. ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่อยีปิตแ์บบหมูค่ณะ ราคา 1,500 บาท/ทา่น 

5. นักทอ่งเทีย่วทีต่อ้งการเดนิทางโปรแกรมขา้งตน้ควรท าการจอง และ สง่เอกสารเพือ่ขอวซีา่หมูค่ณะกอ่นเดนิทาง

มากกวา่ 30 วัน วันหยดุนักขตัฤกษ์ 45 วัน หากระยะเวลานอ้ยกวา่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ขอสงวนสทิธิใ์นการขอวซีา่ประเภทอืน่

ซึง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ หรอืมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น 

6. กรณีทา่นไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะไดต้ามทีก่ าหนดการหลังจากทีค่ณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง จ าเป็นตอ้งเสยี

คา่สว่นตา่ง กรณียืน่วซีา่เดีย่ว โดยยืน่ตรงกบัสถานทตู 2,500 บาท/ทา่น ไมร่วมคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ไมม่ยีืน่วซีา่ประเภท

ดว่น) 

7. ระหวา่งทอ่งเทีย่วหากนักทอ่งเทีย่วไดรั้บการตรวจยนืยนัวา่มเีชือ้โควดิ ทางโรงแรมอาจมคีา่ท าความสะอาด

หอ้งพักเพิม่เตมิ (ไมร่วมอยูใ่นรายการทัวร)์ 

8. ในกรณีทีภ่าครัฐทัง้ไทย และประเทศปลายทางมขีอ้ก าหนดในการกกัตัว หรอื การตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ทกุ

ประเภท ผูเ้ดนิทางตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยสว่นนีด้ว้ยตวัทา่นเอง (ไมร่วมอยูใ่นรายการทวัร)์ 

9. อาหารบนเครือ่งเป็นไปตามนโยบายของสายการบนิ 
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Day 1  สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิอาบดูาบ ี   

 

16.00   นัดหมายพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิช ัน้ 4 อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ 

Etihad Airways (EY) โดยมป้ีายตอ้นรับ     เลทสโ์กกรุ๊ป และมเีจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวก

พรอ้มแนะน าขอ้มลูในการเดนิทางใหแ้กท่า่น 

19.10  น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ 

Etihad Airways เทีย่วบนิที ่EY407 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

6 ชัว่โมง 55 นาท ี

23.15  เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เพือ่รอตอ่เครือ่ง 

 

Day 2 สนามบนิอาบดูาบ ี– สนามบนิไคโร – เมอืงเกา่ไคโร – โบถสแ์ขวน – โบสถเ์ซนตเ์ซอรเ์จยีส – 

สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ี– ตลาดขา่นเอลคาลลิ ิ

 

02.30  น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิไคโร ประเทศอยีปิต ์โดยสายการบนิ Etihad Airways 

เทีย่วบนิที ่EY657 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง 10 นาท ี

04.40  เดนิทางถงึ สนามบนิไคโร ประเทศอยีปิต ์หลังจากนัน้น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง 

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง)  

 

พรอ้มออกเดนิทางทอ่งเทีย่ว กรงุไคโร (Cairo) หรอืชือ่เรยีกในภาษาอาหรับคอื “กอฮเิราะฮ”์ 

หมายความวา่ ชยัชนะ  

- โดยระหวา่งการกอ่นสรา้งเมอืงไดม้กีารมองเห็นดาวองัคาร ซึง่ดาวองัคารเปรยีบเสมอืนสญัลักษณ์

ของการท าลายลา้ง หรอือกีนัยหนึง่คอืไคโรเป็นเมอืงทีร่บชนะทกุกองทัพทีม่าโจมตตีัง้แตก่องทัพ

มองโกล, กองทัพครเูสด หรอืแมแ้ตก่องทัพของออตโตมนั ว่ากนัวา่ไคโรเป็นดนิแดนแหง่อารยธรรม

และโบราณคดอีนัลีล้ับและน่าพศิวง ทัง้ยงัมแีมน่ ้าไนลท์ีย่าวทีส่ดุในโลกไหลผา่น ซึง่ในปัจจบุนัไคโร

ไดก้ลายเป็นเมอืงหลวงของอยีปิต ์เป็นศนูยก์ลางของศาสนาอสิลาม ทัง้ยงัมคีวามส าคัญดา้น

การเมอืงและวัฒนธรรมในดนิแดนตะวันออก  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้ชม โบสถแ์ขวน (THE HANGING CHURCH) ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ไคโรสรา้งขึน้ใน

ครสิตศ์ตวรรษที ่2  

- เป็นโบถสน์กิายคอปตกิ     ออรโ์ธดอกซท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในอยีปิต ์โบสถแ์ขวนยงัคงเป็นหนึง่ในป้อม

ปราการทีส่ าคญัทีส่ดุของโบสถค์รสิตค์อปตกิ ในปี ค.ศ. 1047 สถานทีแ่หง่นีถ้กูก าหนดใหเ้ป็นที่

พ านักอยา่งเป็นทางการของสมเด็จพระสนัตะปาปาคอปตกิออรโ์ธดอกซ ์หลังจากการพชิติอยีปิตข์อง
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ชาวมสุลมิท าใหเ้มอืงหลวงของอยีปิตถ์กูยา้ยจากอเล็กซานเดรยีไปยงักรงุไคโร  

- ตัวสถาปัตยกรรมออกแบบเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัโดดเดน่ดว้ยตัวอาคารมหีอระฆงัคูแ่ฝดตัง้

ตระหงา่น ดา้นบนประดับไมก้างเขน หลังคาไมร้ปูทรงเป็นดั่งเรอืโนอาหซ์ ึง่รองรับดว้ยเสาหนิออ่น 13 

ตน้ เพือ่เป็นตวัแทนของพระเยซแูละลกูศษิยท์ัง้ 12 คนของเขา ประตหูนา้ตา่งไมแ้กะสลกัอยา่งวจิติร

บรรจงสวยงาม ดา้นในแตล่ะหอ้งตกแตง่ดว้ยลวดลายอนัวจิติรท าจากไมด้ าเนือ้แข็ง ไมก้ฤษณา ไม ้

มะเกลอื และงาชา้ง เปรยีบเสมอืนสดี าคูก่บัสขีาว ปัจจบุนัสถานศักดิส์ทิธิเ์หลา่นีอ้ทุศิใหก้บันักบญุ

จอรจ์ พระแมม่าร ีและนักบญุ 

 

น าทา่นเขา้ชม โบสถเ์ซนตเ์ซอรเ์จยีส (ABU SERGA) อยูใ่จกลางเมอืงเกา่ไคโร เป็นโบสถท์ีเ่กา่แก่

ทีส่ดุในก าแพงเสาหนิดั่งเดมิในศตวรรษที ่3 - 4 อยูต่ ่าจากพืน้ปัจจบุนัลงไป 3 ชัน้ ซึง่ถกูกลา่วไวใ้นพระ

ค าภรีว์า่ ระหวา่งทีพ่ระเยซอูยูใ่นวัยทารก เป็นชว่งทีก่ษัตรยิส์ัง่ฆา่ทารกชายเกดิใหมท่กุคน ครอบครัวจงึ

ไดน้ าพระองคเ์ดนิทางมาหลบหนภียัอยูใ่นโบสถเ์ป็นเวลากวา่ 4 ปี 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

 

น าทา่นถา่ยรปู สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ี(THE MOHAMMAD ALI MOSQUE) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1830 และแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1857 เป็นสเุหรา่ทีใ่หญแ่ละสงูทีส่ดุในกรงุไคโร  

- ตัวอาคารสรา้งจากหนิอลาบาสเตอร ์(Alabaster)  ตรงกลางเป็นรปูสีเ่หลีย่มมโีดมขนาดใหญส่งู 52 

เมตร เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 21 เมตร ตกแตง่ดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศลิปะอสิลาม ออกแบบ

โดยสถาปนกิชาวกรกีในแบบอยา่งออตโตมนั หรอืตรุกใีนปัจจบุนั  

- ภายในมนีาฬกิาบนลานในสเุหรา่ซึง่เป็นของขวญัในการแลกเปลีย่นกบัอนุสาวรยีป์ลายแหลมโอบิ

ลสิกข์องรามเซส ที2่ เพือ่สรา้งสมัพันธไมตรรีะหวา่งอยีปิตแ์ละฝร่ังเศส  
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จากนัน้น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสิน้คา้พืน้เมอืงที ่ตลาดขา่นเอลคาลลิ ิ(KHAN EL KHALILI) ตลาดขาย

ของพืน้เมอืงและสนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุไคโร ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของพืน้เมอืงสวยๆ มากมาย 

ไมว่า่จะเป็นขวดน ้าหอมทีท่ าดว้ยมอื สนิคา้ตา่งๆ เครือ่งทองรปูพรรณ และเพชรพลอยลวดลายแบบ

อาหรับ พรม และของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

ทีพ่ัก  TIBA PYRAMIDS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 3 เมอืงกซีา – เมอืงเมมฟิส – พพิธิภณัฑร์ามเซสทีส่องแหง่เมอืงเมมฟิส – มหาพรีามดิแหง่กซีา 

– มหาสฟิงซ ์– ศนูยก์ลางการท ากระดาษปาปีรสุ – โรงงานผลติหวัน า้หอม – ลอ่งเรอืแมน่ า้ไนล ์

– โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกซีา (Giza) ภาษาอาหรับคอื “อลัญซีะฮ”์  

- ตัง้อยูท่างตะวันตกของกรงุไคโร ยงัเป็นเมอืงทีใ่หญเ่ป็นอนัดับสองในอยีปิตร์องจากกรงุไคโร เมอืงกี

ซาเป็นทีรู่จั้กและมชีือ่เสยีงระดับโลกเพราะเป็นทีต่ัง้ของ 3 มหาพรีะมดิแหง่กซีาทีย่งัสมบรูณ์เรยีงราย

กนัอยา่งสมบรูณ์ตัง้อยูบ่นทะเลทรายตะหงา่นแสดงถงึความรุง่เรอืงของอารยธรรมอยีปิตโ์บราณ 

เมอืงกซีาเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่วจงึท าให ้โรงแรมทีพ่ัก รา้นอาหาร รา้นขาย

ของทีร่ะลกึ หรอืแมแ้ตร่า้นคา้ทอ้งถิน่ ท าใหเ้มอืงกซีาเป็นเมอืงขบัเคลือ่นเศรษฐกจิทีส่ าคญัของ

ประเทศอยีปิต ์ 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมมฟิส (Memphis) ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่แรกในยคุอยีปิตโ์บราณกวา่ 

5,000 ปี เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการบนัทกึในประวตัศิาสตรว์า่มคีวามส าคญัในการรวมอยีปิตบ์นและอยีปิตล์า่ง

ใหเ้ป็นหนึง่เดยีวกนัโดยกษัตรยิเ์มนา ปฐมกษัตรยิแ์หง่ราชวงศท์ี ่1  

 

น าทา่นชม พพิธิภณัฑร์ามเซสทีส่องแหง่เมอืงเมมฟิส สถานทีเ่ก็บรปูแกะสลักขนาดใหญข่องฟาโรห์

รามเซสที ่2 ทีม่ฝีีมอืการแกะสลักเป็นเยีย่มและงดงามมาก ระหวา่งทางทา่นยงัจะไดเ้ห็นตน้อนิทผาลมั

ขึน้สวยงามเป็นทวิแถวสวยงามอกีดว้ย 

 

จากนัน้น าทา่นสู ่เมอืงโบราณซคัคารา (Sakkara)  

 

น าทา่นชม พรีะมดิข ัน้บนัได อนัเป็นพรีะมดิแหง่แรกของอยีปิต ์ใชเ้ป็นสถานทีฝั่งพระศพของกษัตรยิซ์อ

เซอร ์และเป็นตน้แบบของพรีะมดิในยคุตอ่ๆมา 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่มหาพรีะมดิแหง่กซีา (The Great Pyramid of Giza) ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น 

1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก ครอบคลมุพืน้ที ่2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสงูทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้ 

- เป็นทีต่ัง้ของมหาพรีะมดิ 3 องค ์ซึง่องคฟ์าโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีฝั่งพระ

ศพของพระองคเ์อง นับเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 

30 ปี สรา้งจากแทง่หนิขนาดใหญม่าก แตล่ะกอ้นมนี ้าหนักกวา่ 2 ตัน น ามาวางชดิตดิกนัเป็นรปู

ทรางกรวยแบบแนบสนทิมาก แมแ้ตก่ระดาษกส็อดไมผ่า่น พรีะมดิแหง่นีป้ระกอบไปดว้ย 

 

1) พรีะมดิคอีอพส ์(Cheops) หรอื พรีะมดิคฟู ู(Khufu) นยิมเรยีกกนัในอกีชือ่หนึง่วา่ มหาพรีะมดิ

แหง่กซีา (The Great Pyramid of Giza) เป็นพรีะมดิทีม่ขีนาดใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุ สรา้งในสมยัของ

ฟาโรหค์ฟู ูแหง่ราชวงศ ์ที ่4 มขีนาดพืน้ที ่53 ตร.ม. สงู 146 เมตร สรา้งดว้ยหนิแกรนติ 2.3 ลา้นแทง่ 

น ้าหนักกวา่กวา่ 60 ตัน ภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง อาทเิชน่ หอ้งโถงใหญ ่หอ้งโถงพระราชา และหอ้ง

โถงพระราชนิ ีเป็นตน้ สรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่ก็บรักษาศพ เพือ่รอการกลับมาคนืชพีตามความเชือ่ของชาว

อยีปิตใ์นยคุนัน้ 

 

2) พรีะมดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าเฟรซึง่เป็นพระโอรสของฟาโรหค์ฟู ูเป็นพรีะมดิ

หนึง่ในสามพรีะมดิแหง่กซีา ซึง่ตัง้อยต่รงกลางถัดจากพรีะมดิคฟู ูสรา้งในปี 2465 กอ่น ค.ศ. สงู 136 

เมตร สรา้งบนเนนิดนิขนาดใหญ ่สว่นยอดของพรีะมดิแหง่นีม้ชีัน้หนิปนูขดัมนัทีช่าวอยีปิตโ์บราณกอ่สรา้ง

ปิดเป็นผวิชัน้นอกทีย่งัหลงเหลอือยู ่มหีอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แตภ่ายในถกูบกุรกุ ท าลายเสยีหายไปมาก 

นอกจากนีใ้นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัพรีะมดิเคเฟรน ยงัมมีหาสฟิงซท์ีเ่ป็นรปูแกะสลักจากหนิกอ้นเดยีวทีใ่หญ่

ทีส่ดุอกีแหง่หนึง่ของโลกและยงัเป็นอนุสาวรยีแ์บบแกะสลักลอยตัวทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

 

3) พรีะมดิมเิซรนุิส (Mycerinus) หรอืพรีะมดิเมนคเูร (Menkaure) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนคเูรโอรส

ของฟาโรหเ์คเฟรน สรา้งในปี 2420 กอ่น ค.ศ. มขีนาดเล็กทีส่ดุ สงู 66.45 เมตร ปัจจบุนัสงูเพยีง 62.18 

เมตร กวา้ง 108 เมตร มขีนาดเล็กทีส่ดุในบรรดาพรีะมดิทัง้ 3 แหง่ของกซีา ทางทศิใตข้องพรีะมดิเมน

คเูร ยงัมกีารสรา้งพรีะมดิราชนิทีัง้ 3 (The Three Queen's Pyramids) เพือ่ใชเ้ป็นทีเ่กบ็พระศพของ

ราชนิ ี3 องคใ์นสมยัของฟาโรหเ์มนคเูร   
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ใหท้า่นไดถ้า่ยภาพ มหาสฟิงซ ์(The Great Sphinx of Giza) ตัง้อยูด่า้นหนา้ของพรีะมดิเคเฟรน 

ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของหมูพ่รีะมดิแหง่กซีาและยงัถอืเป็นสฟิงซท์ีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก แกะสลกัจากเนนิ

หนิธรรมชาตเิพยีงกอ้นเดยีว มสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสงิโต มหีนา้ทีเ่ปรยีบเสมอืน

เป็นตวัแทนของกษัตรยิ ์และมพีลังพเิศษเพือ่ปกป้องพระศพและทรัพยส์มบตัทิีอ่ยูภ่ายในพรีะมดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะน าโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour)  

1. อสิระใหท้า่นขีอ่ฐูกลางทะเลทราย พรอ้มชมความงดงามของพรีะมดิ ทัง้ 3 แหง่ทีต่ัง้ตระหงา่น

เป็นฉากหลัง (1 ทา่นตอ่อฐู 1 ตัว ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท)ี (คา่ใชจ้า่ยในการขีอ่ฐู ทา่นละ 20 เหรยีญ

ดอลลารส์หรัฐ (USD) โปรดทราบประกนัอบุตัเิหตทุีร่วมอยูใ่นโปรแกรมทัวร ์ไมค่รอบคลมุกจิกรรมพเิศษ 
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ดังนัน้ขึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทา่น 

2. อสิระใหท้า่นเขา้ชมดา้นในพรีะมดิ ซึง่เชือ่วา่เป็นทีฝั่งพระศพขององคฟ์าโรห ์ผูส้รา้งพรีะมดินัน้ 

ภายในจะมเีป็นหอ้งโถง ทางเดนิทีส่ามารถเขา้ไปชมได ้(คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมพรีะมดิคฟู ูทา่นละ 30 

เหรยีญดอลลารส์หรัฐ (USD)/ คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมพรีะมดิเคเฟรน และคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมพรีะมดิ

มเิซรนุิส หรอืพรีะมดิเมนคเูร (Menkaure) ทา่นละ 10 เหรยีญดอลลารส์หรัฐ (USD) ทัง้นีใ้นแตล่ะวัน 

การเขา้ชมปิรามดิจะจ ากดัผูเ้ขา้ชมไดไ้มเ่กนิวันละ 300 คนเทา่นัน้ กรณีสนใจเขา้ชมกรณุาตดิตอ่หัวหนา้

ทัวรล์ว่งหนา้  

หมายเหต:ุ ในการเขา้ชมพรีะมดิเป็นทีแ่คบและอากาศเบาบาง และตอ้งท าการปีนบนัไดเพือ่เขา้ไปชม

ดา้นใน 

  

จากนัน้น าทา่นแวะชม ศนูยก์ลางการท ากระดาษปาปีรสุ (Papyrus and Cotton Shops) ซึง่เป็น

กระดาษชนดิแรกของโลกท าจาก ตน้กก (Papyrus) ใชบ้นัทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์

ส าคญัตา่งๆ  

- นักประวัตศิาสตรเ์ชือ่วา่ มกีารใชก้ระดาษทีท่ าจากปาปิรสุมาตัง้แตป่ฐมราชวงศข์องอยีปิต ์หรอืราวๆ 

3,000 ปีกอ่นครสิตกาล  

 

จากนัน้น าทา่นแวะชม โรงงานผลติหวัน า้หอม ซึง่กลา่วกนัวา่การท าน ้าหอมนีม้สีบืทอดมาตัง้แตส่มยั

พระนางคลโีอพัตรา และทีน่ีย้งัเป็นศนูยก์ลางแหลง่ผลติหัวน ้าหอมขนาดใหญ ่ใหก้บัน ้าหอมแบรนดเ์นม

ดังๆ หลายแบรนดอ์กีดว้ย 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า พเิศษ ลอ่งเรอืแมน่ ้าไนล ์พรอ้มรับประทานบฟุเฟต ์ 

 

น าทา่น ลอ่งเรอืแมน่ า้ไนล ์(Nile Cruise) ใหท้า่นไดด้ืม่ด า่บรรยากาศสองฝ่ังของแมน่ ้าไนล ์(Nile 

River) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นสายน ้าแหง่อารยธรรมทีย่าวทีส่ดุในโลกเป็นทัง้อูอ่ารยธรรมและเสน้เลอืดใหญห่ลอ่

เลีย้งภมูภิาคตะวันออกเฉียงเหนอืของทวปีแอฟรกิา  

- ปัจจบุนัยงัไดรั้บการประกาศอยา่งเป็นทางการเมือ่วันที ่11 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2556 เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยท์างธรรมชาตขิองทวปีแอฟรกิา มคีวามยาวมากกวา่ 6695 กม. ไหลผา่น 10 ประเทศ 

ประเทศยกูนัดา, ประเทศเอธโิอเปีย, ประเทศซดูาน, ประเทศซดูานใต,้ ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยคองโก, ประเทศเคนยา, ประเทศแทนซาเนยี, ประเทศรวันดา, ประเทศบรุนุดแีละ

สิน้สดุในประเทศอยีปิต ์กอ่นทีจ่ะไหลลงสูท่ะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน  

- พรอ้มชมการแสดงพืน้เมอืง โชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง (Belly Dance) เป็นการโชวเ์ตน้ร าทีเ่กา่แกใ่น

แถบอารยธรรมในยคุโบราณ ซึง่มมีาประมาณ 6,000 ปี ในดนิแดนแถบอยีปิตแ์ละเมดเิตอรเ์รเนยีน  

- นักประวัตศิาสตรเ์ชือ่กนัวา่ชนเผา่ยปิซเีรร่อ่นคอืคนกลุม่ส าคญัทีไ่ดอ้นุรักษ์ระบ าหนา้ทอ้งนีไ้วใ้หม้มีา

จนถงึปัจจบุนั การโชวร์ะบ าหนา้ทอ้งนีไ้ดม้มีาอยา่งแพรห่ลายและมกีารพัฒนาซึง่เป็นศลิปะทีโ่ดด
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เดน่สวยงาม  

ทีพ่ัก  TIBA PYRAMIDS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 4 เมอืงอเล็กซานเดรยี – หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี – เสาปอมเปย ์– ป้อมปราการซทิา

เดล – หอ้งสมดุแหง่อเล็กซานเดรยี 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเล็กซานเดรยี (Alexandria) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

- เมอืงส าคญัในสมยัโรมนัปกครองอยีปิต ์ทีใ่หญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศรองจากกรงุไคโร ตัง้อยู่

ทางเหนอืสดุของอยีปิตร์มิฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน ใกลก้บัปากแมน่ ้าไนล ์เดมิทเีป็นหมูบ่า้นประมง

เล็กๆ ทีม่ชี ือ่วา่ ราคอนดาห ์เมือ่ 332 ปีกอ่นครสิตกาล พระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชเดนิทางมาพบ 

จงึโปรดใหม้กีารปรับปรงุขยายเมอืงเพือ่สรา้งเป็นเมอืงหลวงและตัง้ชือ่ใหค้ลอ้งจองกบัชือ่ของ

พระองค ์ยงัเป็นสถานทีส่ าคญัในต านานรักอนัยิง่ใหญข่อง พระนางคล ีโอพัตราอกีดว้ย 

 

น าทา่นเขา้ชม หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี (Catacombs) เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยแ์หง่

โลกยคุกลาง  

- เป็นสสุานของชาวโรมนัในอดตี มทีัง้หมดสามชัน้ ชัน้ที ่1 ใชส้ าหรับการล าเลยีงโลงและศพ ชัน้ที ่2 

ใชเ้ป็นทีฝั่งศพ และชัน้ที ่3 ใชเ้ป็นสถานทีร่วมญาตแิละเพือ่ร าลกึถงึผูต้าย โดยมกีารเลีย้งสงัสรรคก์นั

ทัง้วัน ซึง่เลา่กนัวา่ตอนทีนั่กโบราณคดคีน้พบทีน่ีเ่ป็นครัง้แรก บนโต๊ะยงัมขีวดไวนแ์ละจานวางอยู ่

 

น าทา่นถา่ยรปู เสาปอมเปย ์(Pompey’s Pillar) สิง่ส าคญั

โบราณในสมยัโรมนัปกครองอยีปิตท์ีแ่สดงถงึการฉลองชยัชนะ

ของชาวโรมนั  

- เป็นเสาหนิแกรนติสแีดงสงู 27 เมตร หวัเสาประดบัดว้ย

ลวดลายคอรนิเทรยีน ซึง่ถอืวา่เป็นเสาหนิทีใ่หญท่ีส่ดุเทา่ที่

เคยสรา้งขึน้มา เชือ่กนัวา่เสาแหง่นีไ้ดช้ ือ่มาจาก ปอมเปย ์

ซึง่เป็นเพือ่นสนทิของจเูลยีส ซซีา่ ผูน้ าทีย่ ิง่ใหญแ่หง่โรมนั 

ภายหลังทัง้สองไดก้ลายเป็นศัตรกูนั และปอมเปยก์็ได ้

หลบหนมีายงัเมอืงอเล็กซานเดรยี กอ่นถกูชาวอยิปิตฆ์า่ตาย 

จเูลยีสซซีารจ์งึไดท้ าพธิเีผาศรีษะของปอมเปยท์ีเ่สาแหง่นี ้

ปัจจบุนันีเ้หลอืเพยีงเสาแบบกรกีตัง้อยูอ่ยา่งโดดเดน่กบัส

ฟิงซอ์กีสองตัว 

 



Page 12 of 20 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร พเิศษ อาหารทะเล  

 

น าทา่นถา่ยรปูกบั ป้อมปราการซทิาเดล (Citadel) ป้อม

ปราการโบราณทีย่งัมคีวามสวยงาม ตัง้อยูร่มิชายฝ่ังทะเลเมดิ

เตอรเ์รเนยีน  

- ป้อมแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้ในครสิศตรรษที ่15 ในอดตีใชเ้ป็น

ทีต่ัง้ของ ประภาคารฟารอส ซึง่ถอืวา่เป็นหนึง่ในสิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ ปัจจบุนัเหลอืเพยีงสว่นที่

เป็นฐาน และไดม้รัีบการทะนุบ ารงุตอ่เตมิจากสลุตา่นเกยต์เบย ์

 

น าทา่นถา่ยรปูกบั หอ้งสมดุแหง่อเล็กซานเดรยี (Library of Alexandria)  

- สถานทีร่วบรวมเรือ่งราวเกีย่วกบัประวัตศิาสตรข์องอยีปิต ์ทีม่นัีกโบราณคดจีากทัว่โลกมาคน้หา

ขอ้มลูเกีย่วกบัเหตกุารณ์ในอดตี หอ้งสมดุนีเ้คยถกูเผาในครสิตศ์ตวรรษทีส่ี ่โดยใชเ้วลาการสรา้งใหม ่

12 ปี ดว้ยเงนิทนุ 220 ลา้นเหรยีญสหรัฐ  

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุไคโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

ทีพ่ัก  TIBA PYRAMIDS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 5  พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตอิารยธรรมอยีปิต ์– หอ้งมมัมี ่– สนามบนิไคโร – สนามบนิอาบดูาบ ี

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑอ์ารยธรรมอยีปิตแ์หง่ชาต ิ(National Museum of Egyptian 

Civilization : NMEC) ตัง้อยูใ่นตวัเมอืงกรงุไคโร  

- เป็นพพิธิภณัฑแ์หง่ใหมข่องอยีปิต ์เปิดใหเ้ขา้อยา่งเป็นทางการเมือ่วันที ่04 เมษายน พ.ศ. 2564 

ปัจจบุนัเป็นทีต่ัง้ของมมัมีพ่ระศพฟาโรหแ์ละพระราชนิแีหง่อยีปิต ์ภายหลังการเคลือ่นยา้ยมมัมีม่าจาก

พพิธิภณัฑเ์ดมิในขบวนพาเหรด Pharoahs' Golden Parade เมือ่เดอืน เม.ย. 2564  

- ภายในพพิธิภณัฑม์กีารแสดงโบราณวัตถทุีจ่ดัแสดงในโถงนทิรรศการหลกัมกีวา่ 1,500 ช ิน้ จัดแสดง

เสือ้ผา้แบบดัง้เดมิ, แบบจ าลองเรอืโบราณ นอกจากรปูปัน้และสิง่ของฟาโรหแ์ลว้หอ้งโถงใหญย่งัมี

โครงกระดกูมนุษยท์ีม่อีายยุอ้นกลบัไป 35,000 ปี แสดงใหเ้ห็นถงึชาวอยีปิตโ์บราณมคีวามกา้วหนา้

ในดา้นการแพทย ์ 

- น าทา่นเขา้ชม หอ้งมมัมี ่(The Mummies Room) (รวมคา่เขา้แลว้) หอ้งโถงของมมัมีพ่ระศพ
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ฟาโรหแ์ละพระราชนิแีหง่อยีปิต ์แบง่เป็นหอ้งโถงพระศพของฟาโรห ์18 พระองค ์และราชนิอีกี 4 

พระองค ์ตัง้แตร่าชวงศท์ี ่17 ถงึราชวงศท์ี ่20 ถอืเป็นอญัมณีมงกฎุของพพิธิภณัฑ ์ไดรั้บการ

ออกแบบมาเป็นพเิศษเพือ่แสดงมมัมีข่องกษัตรยิแ์ละราชนิโีบราณแหง่อยีปิต ์การออกแบบนีม้ี

จดุมุง่หมายเพือ่ใหผู้ม้าเยอืนรูส้กึเหมอืนไดเ้ดนิเลน่ไปตามหบุเขาแหง่ราชา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิไคโร ประเทศอยีปิต ์เพือ่เดนิทางกลบัประเทศไทย 

 

13.40  น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดยสายการบนิ Etihad 

Airways เทีย่วบนิที ่EY654 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 

ชัว่โมง 05 นาท ี

18.45  เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์เพือ่รอตอ่เครือ่ง 

22.50  น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสายการบนิ Etihad 

Airways เทีย่วบนิที ่EY402 (บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 6 

ชัว่โมง 05 นาท ี

 

Day 6  สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

07.55 เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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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 

 


