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Code: IG09-EGY-Grand&Niles-118EK-Jan-Mar-169-A230116 

 

แกรนดอ์ยีปิต ์และลอ่งแมน่ ำ้ไนล ์11 วนั 8 คนื 

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

สามเหลีย่มตามลุม่น ้าไนลอ์นัอดุมสมบรูณ์นี ้ไดถ้กูรวบรวมเป็นอาณาจักรขึน้โดยฟาโรห ์ในอดตีไดเ้คยถกูปกครองโดยชน

เผา่ตา่งๆทีอ่ยูล่อ้มรอบ และถกูรกุรานโดยพวกเปอรเ์ซยี นอกจากนัน้ยงัมพีวกกรกี โรมนั และจนกระทั่งพวกอาหรับไดเ้ขา้

มาเปลีย่นแปลงและน 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 •เทีย่วโอเอซสิไฟยมุ 

☺พกัโรงแรมแรมระดบั 5 ดำว ☺พกัเรอืระดบั Luxury ☺อำหำรด ี☺บนิภำยในสองขำ 

ก ำหนดวนัเดนิทำง 

มกรำคม 23 มกราคม – 02 กมุภาพันธ ์2566 169,900.- 

กมุภำพนัธ ์ 27 กมุภาพันธ ์– 09 มนีาคม 2566 169,900.- 

มนีำคม 06 - 16 มนีาคม 2566 169,900.- 

ตำรำงเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง CODE เทีย่วบนิ เวลำ เวลำในกำรเดนิทำง 

วันทีส่อง กรงุเทพฯ ดไูบ BKK-DXB EK385 01.05-05.00 06.10 ชม. 

วันทีส่าม ดไูบ ไคโร DXB-CAI EK927 08.10-10.25 03.49 ชม. 

วันทีส่ี ่ ไคโร อสัวาน CAI-ASW MS86 18.45-20.10 01.45 ชม. 

วันทีแ่ปด ลักซอร ์ ไคโร LXR-CAI MS67 19.40-20.50 01.10 ชม. 

วันทีส่บิ ไคโร ดไูบ CAI-DXB EK924 19.20-00.50 03.35 ชม. 

วันทีส่บิเอด็ ดไูบ กรงุเทพฯ CAI-BKK EK384 03.05-12.05+1 06.40 ชม. 

วนัแรก กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  

21.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดนิทาง ณ 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ แอรเ์อมเิรตส ์ชัน้ 4 ประตทูางเขา้ที ่** แถว U  

วนัทีส่อง ดไูบ - กรงุไคโร  

01.05 น. “เหริฟ้าสูเ่มอืงดไูบ" โดยสายการบนิ แอรเ์อมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่ EK385 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 06.10 ชม.) 

 

05.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตดิูไบ แวะพักเปลีย่นเครือ่งเพือ่ต่อเครือ่งไปยัง

สนามบนินานาชาตไิคโร  
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08.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติไคโร โดยสายการบิน แอร์เอมิเรตส ์

เทีย่วบนิที ่EK927 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 03.49 ชม.) 

 

10.25 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตไิคโร ประเทศอยีปิต์ น าท่านผ่านพธิตีรวจคน

เขา้เมอืง  

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย จากนัน้น าทา่นชมเมอืงรอบๆ กรงุไคโร  

 

น าท่านชมสเุหร่าเกา่แกป่ระจ าเมอืง Muhammad Ali Mosque สเุหร่าที่

ใหญแ่ละสงูทีส่ดุในกรงุไคโร ทีช่าวอยีปิตใ์หค้วามเคารพนับถอืเป็นอยา่งมาก 

สรา้งขึน้จากหนิอลาบาสเตอร(์Alabaster) ตามแบบจาก Blue Mosque ใน

เมอืงอลิตันบลู  อาคารทรงสีเ่หลีย่มทีม่โีดมทรงกลมอยูด่า้นบน โดมตรงกลาง

สงูกวา่ 52  เมตร และมโีดมอกีสีม่มุโดยรอบ ภายในมกีารตกแต่งอยา่งบรรจง

สวยงาม อีกทัง้ยังมีหอนาฬกิาซึง่เป็นของขวัญที่แสดงสัมพันธไมตรีอันดี

ระหวา่งอยีปิตแ์ละฝร่ังเศส  

 

น าทา่นไปชมพพิธิภณัฑส์ถำนแหง่ชำต ิ(National Museum) ซึง่เป็นที่

เก็บรักษาโบราณ วัตถทุีม่คีา่มากมาย เชน่ เตยีงช าแหละศพในการท ามมัมี ่ตู ้

ทีท่ าดว้ยหนิออ่นส าหรับเก็บอวัยวะภายใน ในการท ามมัมี ่โรงใสพ่ระศพทีท่ า

ดว้ยทองค าของฟาโรหต์ตุันคาเมน และของมคีา่อืน่ๆอกีมากมายตัง้แตใ่นสมยั

อยีปิตโ์บราณจนถงึสมยักรกีและโรมนั (รวมราคาคา่เขา้ชมมมัมี)่ 

 

จากนัน้สมัผัสประสบการณ์ ลอ่งเรอืใบโบราณ หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ เรอืเฟลคุกะ 

(Felucca) ชมบรรยากาศวถิชีวีติ วัฒนธรรมรมิสองฝ่ังขา้งทางแมน่ ้าไนล ์

ยามเย็น ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 Intercontinental Hotel หรอืเทยีบเทำ่*****     CAIRO 

วนัทีส่ำม กรงุไคโร-โอเอซสิไฟยมุ  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม   บฟุเฟต ์

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไฟยุม (Fayoum) นครในอยีปิตต์อนกลาง 

ตัง้อยู่ในโอเอซสิไฟยุม ทางทิศตะวันตกเฉียงใตข้องกรุงไคโรราว 100 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง ถอืเป็นอกีเมอืงเกา่แกท่ีส่ดุเมอืง

หนึง่ของอยีปิต ์

 

เทีย่วชม Wadi El Rayan เขตสงวนทีพ่ืน้ทีเ่ต็มไปดว้ยภมูปิระเทศทีน่่าตืน่
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ตาตื่นใจ เช่น โอเอซสิ ภูเขา หนิรูปร่างประหลาด และน ้าตก ตัวอย่างเช่น  

Wadi El Rayan Lake, Wadi El Rayan Waterfalls, Jabel El Medawara, 

Magic Lake El Modawra Mountain และ Wadi Hitan National Park  ที่

ท่านจะประหลาดใจไปกับสถานทีต่่างๆ ใหท้่านเพลดิเพลนิกับววิบรรยากาศ

สองขา้งทางตลอดวัน 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

บำ่ย น าทา่นเดนิทางไปยงั  Valley of the Whales  หรอื Wadi El Hitan  

หนึง่ในสถานทีส่ าคัญทีส่ดุเมอืง แหลง่ทอ่งเทีย่วโบราณคด ีทีม่กีารพบ

ฟอสซลิทางทะเลและซากทางโบราณคดจี านวนมาก รวมไปถงึฟอสซลิวาฬที่

คาดวา่มอีายหุลายลา้นปียคุกอ่นประวตัศิาสตร ์ถอืเป็นฟอสซลิวาฬทีเ่กา่แก่

ทีส่ดุเทา่ทีเ่คยพบมา ทีไ่ดรั้บการคุม้ครองโดย UNESCO  

 

กจิกรรม Skating on the sand หรอืการสไลดแ์บบบอรด์มาจากเนนิ

ทราย  

 

จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางกลับโรงแรมทีพ่ัก 

 

 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

 Helnan Auberge Fayoum Hotel หรอืเทยีบเทำ่*****     ASWAN 

วนัทีส่ ี ่ ไฟยมุ-เมมฟิส-กซีำ่-อสัวำน  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม   บฟุเฟต ์

 น าทา่นเดนิทางไปยงั เมอืงเมมฟิส (Memphis) ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่ของ

อยีปิต์โบราณ เป็นศูนยก์ลางการปกครองที่ส าคัญแห่งหนึ่ง ในบรเิวณดอน

สามเหลีย่มของแม่น ้าไนลม์าตัง้แต่สมัยราชวงศท์ี ่1 และยังเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บ

การบนัทกึในประวัตศิาสตรว์า่มบีทบาทในการรวม อยีปิตเ์ขา้เป็นประเทศเดยีว

เมือ่ 5,000 กวา่ปีแลว้ (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) 

 

น าท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑร์ำมเสสที ่2 ชมการแกะสลักรูปโบราณต่างๆ

มากมายจากหนิทีย่ังหลงเหลอือยูใ่นระดับพืน้ดนิพรอ้มกันนัน้ชมรูปแกะสลัก

ขนาดยักษ์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ดว้ยฝีมือการแกะสลักที่ประณีตและ
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สวยงามมาก 

 

จากนัน้ออกเดนิทางต่อไปยัง เมอืงโบรำณซคัคำรำ่ (Sakkara) เพือ่ไป

ชมปิรามดิแบบขัน้บันได ซึง่ถอืว่าเป็นปิรามดิแห่งแรกของอยีปิต ์ใหท้่านได ้

ชมปิรามดิ (Pyramid) แห่งแรกของโลก ซึง่เป็นสิง่ก่อสรา้งขนาดใหญ่ทีใ่ช ้

เป็นที ่ฝังพระศพของกษัตรยิซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของการสรา้งปิรามดิใน

ยคุตอ่มา ท าใหท้า่นไดท้ราบเรือ่งราวของปิรามดิ ตัง้แตผู่ส้รา้งไปจนถงึวธิกีาร

สรา้ง การตัดหนิ และอืน่ๆ อกีนานัปการทีท่ าใหพ้ศิวง 

บำ่ย รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 จากนัน้เดนิทางไปยัง เมอืงกซี่ำ(Giza) เมอืงใหญ่เป็นอันดับสามของอยีปิต ์

เพือ่ชมปิรามดิใหญ่และเล็ก 6 องค ์ทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในอยีปิต ์และเป็น 1 ใน 

7 ของสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณทีม่อีายรุาวๆ 3500-4000 ปี และไดถ้กู

ข ึน้ทะเบยีนกบัองคก์ำรยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกของโลกเมือ่ปี ค.ศ. 1979 

 

น าท่านชมปิรามดิทีส่ าคัญทีส่ดุมอียู ่3 องค ์คอื ปิรำมดิแหง่คฟูู ซึง่เป็นปิรา

มดิทีใ่หญ่ทีส่ดุทีม่นุษยไ์ดส้รา้งมา มฐีานแต่ละดา้นยาว 230 เมตร สรา้งดว้ย

หนิกวา่สองลา้นสามแสนกอ้น  

 

สว่นตอ่มาเป็นปิรามดิหลังกลางคอื ปิรำมดิแหง่เคเฟร และ ปิรามดิเล็กซา้ย

สดุ คอื ปิรำมดิแหง่เมนคเูร  

 

สว่นทีเ่หลอืก็เป็นปิรามดิของสมาชกิในครอบครัว อกี 3 องค ์และทีเ่บือ้งหนา้

ของปิรามดิเคเฟร  ชมสฟิงซ ์(Sphinx) ผูล้กึลับและประตมิากรรมทีเ่กดิจาก

การแกะสลักเนินหินทรายขนาดใหญ่ที่เป็นรูปกึ่งมนุษย์และกึ่งสัตว์ ที่มี

ลักษณะของร่างกายเป็นสงิหโ์ตตัวผู ้และมใีบหนา้เป็นพระพักตรข์องฟาโรห ์

และเป็นเสมือนเทพเจา้ของอียปิต์ ใหท้่านไดพ้ักผ่อนกับการขี่อูฐกลาง

ทะเลทราย ชมทวิทัศน์รอบๆ โดยม ีปิรามดิเป็นฉากหลัง  (ค่าบรกิารขีอ่ฐู ไม่

รวมอยูใ่นรายการทอ่งเทีย่ว) 

 

เดนิทางต่อไปยังศูนยก์ลางการท า กระดำษปำปีรุส (Papyrus) ซึง่เป็นการ

ท ากระดาษชนิดแรกของโลก ท าจากตน้ปาปีรุส หรือตน้กก และใชบ้ันทกึ

ขอ้ความ และเหตกุารณ์ตา่งๆในสมยัอยีปิตโ์บราณ  

 

ชมโรงงำนผลติหวัน ำ้หอม ซึง่มหีลายกลิน่ เชน่ กลิน่กหุลาบ ดอกบัว และ
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พืชสมุนไพรของอียปิต์ ซ ึง่กล่าวกันว่า การท าน ้าหอมแบบนี้ไดส้ืบทอดมา

ตัง้แตส่มยัพระนางคลโีอพัตรา 

 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางสู ่เมอืงอสัวำน  

19.45 น. “เหริฟ้าสูเ่มอืงอสัวาน" โดยสายการบนิอยีปิต ์แอร ์เทีย่วบนิที ่MS96  

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 01.45 ชม.) 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 เดนิทางไปยงัโรงแรมทีพ่ัก  

 Movenpick Hotel หรอืเทยีบเทำ่***** ASWAN 

วนัทีห่ำ้ อสัวำน  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม   บฟุเฟต ์

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสูเ่มอืงอสัวำน (Aswan)  

 

แวะชม เขือ่นอสัวำน(Aswan Dam)  หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า ไฮดแ์ดม ที่

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1960 เพือ่ชว่ยใหม้นี ้าหล่อเลีย้งไร่นา ตลอดปีอกีทัง้ยังใช ้

พลังน ้าเพื่อผลติกระแสไฟฟ้าเพยีงพอกับความตอ้งการของคนทัง้ประเทศ 

และเพือ่ป้องกนัน ้าจากแมน่ ้าไนลไ์หลท่วมเวลาฝนตกหนักเขือ่นนี้มคีวามยาว 

36,000 เมตร เป็นทีท่ีนั่กท่องเทีย่วสามารถมองเห็นทะเลสาบทีเ่กดิจากการ

สรา้งเขือ่นกัน้แม่น ้าไนลค์ือทะเลสาบนัลเซอร์ มคีวามลกึถงึ 80 เมตร และ

กวา้งถงึ 10 กโิลเมตร  

 

น าท่านชมเสำหนิโอเบลสิก ์(The Unfinished Obelisk) ทีส่ลักจากหนา้ผา 

ซึง่ยังไม่แลว้เสร็จ เสาโอเบลสิน์ี้เป็นอนุสาวรียช์นิดหนึ่งของอยีปิต์โบราณ 

สรา้งขึน้เพือ่เป็นการบชูาแดเ่ทพอามนุ-รา หรอืสรุยิะเทพ  

 

จากนัน้น าท่านชม วหิำรฟิเล (Philae Temple) เทวสถานอยีปิตโ์บราณที่

ตัง้อยู่กลางเกาะที่มแีม่น ้าไนล์ลอ้มรอบ สถานที่ศักดิส์ทิธิป์ระจ าเมอืง ที่มี

สญัลักษณ์ตราประทับของอดตีผุป้กครองมากกมาย ทีย่ังคงค่อนขา้งสมบรูณ์

ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความยิง่ใหญใ่นอดตี 

 

จนกระทั่งไดเ้วลาอันสมควรเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อเช็คอนิที่พักบนเรือ

ส าราญ เรอืฟำรำห ์ครูส (Farah Cruise) หรอืเทยีบเทำ่ เพือ่ชมความ

สวยงามของสิง่กอ่สรา้งบรเิวณสองฝ่ังแมน่ ้าไนล ์
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บำ่ย รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร บนเรอืส ำรำญ บฟุเฟต ์

 น าท่านเปลีย่นไปยังเรอืเล็กเพื่อเดนิทางไปชม The Nubian Village 

หมูบ่า้นดัง้เดมิทีม่บีา้นสสีันสดใสเหมอืนอยูใ่นโลกการต์ูนทีส่ามารถมองเห็น

แมน่ ้าไนลไ์ด ้อาคารบา้นเรอืนสว่นใหญท่าดว้ยสฟ้ีาเหลอืงตัดกบัสขีาวประดับ

ประดาอย่างน่ารัก ทัง้รา้นคา้ รา้นขายเครือ่งเทศ และคาเฟ่ ใหอ้สิระท่านใน

การเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย จนกระทั่งไดเ้วลาอันสมควรเดนิทาง

กลับไปยงัเรอืส าราญ  

 

 

 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ บนเรอืส ำรำญ   

 พกัผอ่นตำมอธัยำศยับนเรอืส ำรำญ Farah Cruise หรอืเทยีบเทำ่ ASWAN 

วนัทีห่ก อสัวำน-อำบซูมิเบล-คอมออมโบ-เอ็ดฟ ู  

04.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบกลอ่ง Breakfast Box 

 

เดนิทางไปยงั เมอืงอำบซูมิเบล (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 04.00 ชม.) โดย

รถบัสปรับอากาศ ระหว่างทางใหท้่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เดนิทางถงึเมอืง

อาบซูมิเบล ประเทศอยีปิต ์ 

 

จากนัน้น าท่านชมวหิำรอำบู ซมิเบล (Abu Simbel Temple) ซึง่สรา้ง

โดยฟาโรห ์รามเซสที2่ เป็นวหิารทีส่รา้งจากจนิตนาการทีส่วยงามทีสุ่ดใน

ประวัตศิาสตรข์องอยีปิต ์ถกูสรา้งขึน้เมือ่ปี 1270 กอ่นครสิตกาล โดยการสกดั

เจาะภเูขาทัง้ลูกเป็นรูปหนิแกะสลักของฟาโรหน่ั์งบนบัลลังก ์4 องค ์เรยีงกัน 

ขา้งละ 2 องค ์และตรงกลางเจาะเป็นประตูทางเขา้ สองขา้งทางจะมหีนิ

แกะสลักเป็นรูปของรามเซสที่2 ยนืตรงขา้งละ 4 องค์ตัง้อยู่และจากดา้น

ขวามอืจะมวีหิารทีส่รา้งไวต้ดิๆกัน เพือ่ใหเ้ป็นอนุสรณ์แด่พระนางเนเฟอรต์าร ิ

ซึง่เป็นพระราชนิทีีพ่ระองคโ์ปรดปรานมากทีส่ดุ  

 

น่ังรถกลับมายงัเมอืงอสัวานแลว้กลับไปขึน้เรอืส าราญ  

 

จากนัน้เดนิทางไปยงัเมอืงคอมออมโบ(Kom Ombo) 

 

 

 

 

 

 

 

ฃ

 

 

 

 

 

 

 

บำ่ย รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บนเรอืส ำรำญ  

 ท่านชม วหิำรคอมออมโบ(Kom Ombo Temple) เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้  
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เพื่อบูชาเทพเจา้สององค์ คือ เทพโซเบค มเีศยีรเป็นจระเข ้ชาวบา้นสรา้ง

วหิารนี้ข ึน้มา เนื่องจากในสมัยก่อนโคง้น ้าตรงที่ตัง้วหิารแห่งนี้จะเป็นจุดที่

จระเขช้อบมานอนเกยอยูข่า้งตลิง่ ดว้ยความเกรงกลัวจระเข ้ชาวบา้นจงึสรา้ง

วหิารคอมออมโบขึน้มา โดยมนัียว่า เมือ่เราบูชาคารวะต่อเทพแห่งจระเขโ้ซ

เบคแลว้ เทพโซเบคจะปกป้องคุม้ภยัไมใ่หถู้กจระเขท้ ารา้ยได ้วหิารแห่งนี้อยู่

ดา้นขวามอื สว่นวหิารทางดา้นซา้ยบชูาเทพฮอรัส (Horus) มเีศยีรเป็นเหยีย่ว 

เทพเจา้แหง่การตอ่สูแ้ละความกลา้หาญ 

 

น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงเอ็ดฟู (Edfu) ผ่านชมความสวยงามของ

ธรรมชาตขิองฟาก ฝ่ังแม่น ้าไนล ์และยังเป็นขุมแห่งอารยะธรรมของอยีิปต์

โบราณดว้ย ชมวหิารขนาดใหญ่ ซากรูปสลักขององคก์ษัตรยิฟ์าโรห ์สฟิงซ์

นับพันๆตัว และที่อันเรน้ลับซึง่ซุกซ่อนพระศพของ กษัตริย์ในสมัยก่อน

ครสิตกาล                                     

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่ 
รบัประทำนอำหำรค ่ำ บนเรอืส ำรำญ พรอ้มรืน่เรงิไปกบั (Galabia 

Party) 
 

 พกัผอ่นตำมอธัยำศยับนเรอืส ำรำญ Farah Cruise หรอืเทยีบเทำ่ EDFU 

วนัทีเ่จ็ด เอ็ดฟ-ูลกัซอร ์  

07.00 น. เพลดิเพลนิไปกบัการน ัง่รถมำ้ชมวหิำรแหง่เมอืงเอ็ดฟู (Edfu Temple) 

ทีย่งัคงสภาพและไดถ้กูอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดทีีส่ดุในขณะนี ้วหิารหลังนีไ้ดถ้กู

สรา้งใหแ้ก ่เทพเจำ้ฮอรสั ทีม่ศีรีษะเป็นนกเหยีย่ว ชมวหิารทีด่า้นหนา้จะเป็น

ผนังสงูถงึ 36 เมตร มรีปูหนิแกะสลักเป็นรปูนกเหยีย่ว 2 ตัว เฝ้าหนา้ประตู

ทางเขา้ สว่นภายในวหิารยงัอยูใ่นสภาพทีด่มีาก มหีอ้งหลายหอ้ง และพืน้จะ

เริม่สงูขึน้เรือ่ยๆทลีะนอ้ยจนเขา้ถงึหอ้งสงูชัน้ในสดุ ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระเจา้

ฟาโรหเ์ขา้มาท าพธิตีา่งๆ  

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ บนเรอืส ำรำญ บฟุเฟต ์

 จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง เมอืงลกัซอร ์(Luxor) ซึง่เป็นเมอืงที่มี

ความส าคัญของอียปิต์เมืองหนึ่ง ตัง้อยู่บนฝ่ังแม่น ้ าไนล์ทางตอนใตข้อง

ประเทศ เป็นสว่นหนึง่ของเมอืงหลวงโบราณของทบีส ์มซีากวหิารส าคัญสอง

แหง่คอื วหิำรลกัซอร ์และวหิำรคำรน์คั 
 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั บนเรอืส ำรำญ บฟุเฟต ์

 ชมวหิำรลกัซอร ์ซึง่อยูท่างตะวันออกของแมน่ ้าไนล ์เป็นวหิารคู่บา้นคู่เมอืง

ทีส่รา้งขึน้เพือ่บชูาเทพเจา้ ชมวหิำรลกัซอร ์ทีอ่เมนโนฟิสที ่ 3 ใหส้รา้งขึน้

ใหม่ ใหเ้ป็นวหิารแบบหนิทรายเนื้อละเอยีดทีใ่หญ่โตและสงูกว่าเดมิ  ต่อมา
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รามเซสที่ 2 ใหส้รา้งอุทยานที่หนา้วหิารขึน้ และอลังการดว้ยรูปแบบ

ประตมิากรรม  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บนเรอืส ำรำญ   

   พกัผอ่นตำมอธัยำศยับนเรอืส ำรำญ Farah Cruise หรอืเทยีบเทำ่ LUXOR 

วนัทีแ่ปด ลกัซอร-์กรงุไคโร  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ 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

รูจ้ักกันดีในประวัตศิาสตร์ว่าราชนิีมหีนวด จากนัน้แวะถ่ายรูปที่ อนุสำวรยี ์

แหง่เมมนอน (Coloses of Memnon) หรอืสุสานของฟาโรหอ์าเมนโฮ

เทปที ่3 อดตีเคยใชเ้ป็นวหิาประกอบพธิศีพของอาเมนโฮเทปที ่

3  ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน  เกดิเหตุแผ่นดนิไหวอย่างรุนแรง  ท าใหต้ัว

วหิารพังลงมา  เหลอืเพยีงรูปสลักหนิทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร  

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 ชมวหิำรคำรน์คั ทีส่รา้งขึน้เพื่อบูชาเทพเจา้โดยใชเ้สาทีใ่หญ่ที่สุดในโลก 

และไดรั้บการต่อเตมิจากฟาโรหห์ลายพระองค ์จนกระทั่งเป็นวหิารทีใ่หญ่โต

ทีส่ดุของอยีปิต ์มเีนือ้ทีป่ระมาณหนึง่ตารางไมล ์

ชมภายในวหิารทีม่คีวามกวา้ง 50เมตร และยาว102เมตร มเีสาหนิขนาดยักษ์ 

สงู 23 เมตร ถงึ 134  ตน้ และเป็นทีป่ระดษิฐานรปูปั้นของกษัตรยิร์ามเซสที่2 

ในสมัยโบราณตามประวัตกิล่าวว่าตอ้งใชแ้รงงานถงึแปดหมืน่กว่าคนในการ

สรา้งวหิารนี ้  

 

จนกระทั่งไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางไปยังสนามบนิเพื่อเตรียมตัว

เดนิทางกลับกรงุไคโร 

 

 

 

19.40 น. “เหริฟ้าสูก่รงุไคโร" โดยสายการบนิอยีปิต ์แอรเ์ทีย่วบนิที ่MS67 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 01.10 ชม.)  

 

20.50 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตไิคโร ประเทศอยีปิต ์  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

  Intercontinental Hotel หรอืเทยีบเทำ่*****     CAIRO 
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วนัทีเ่กำ้ ไคโร-อเล็กซำนเดรยี  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บฟุเฟต ์

 เดนิทางสู ่เมอืงอเล็กซำนเดรยี (Alexandria) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

3 ชัว่โมง) น าทา่นชม เมอืงอเล็กซานเดรยี ซึง่เป็นเมอืงส าคญัในสมยัโรมนั

ปกครองอยีปิต ์เดมิทเีป็นหมูบ่า้นประมงเล็กๆ ทีช่ ือ่วา่ ราคอนดาห ์เมือ่ 1,200 

ปีกอ่นครสิตกาล จนเมือ่ 332 ปีกอ่นครสิตกาลหรอืประมาณ 2,300 กวา่ปีกอ่น

พระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จงึใหม้กีารปรับปรงุขยายเมอืงเพือ่เป็น

เมอืงหลวงและตัง้ชือ่ใหค้ลอ้งจองกบัชือ่ของพระองค ์เมอืงอเล็กซานเดรยีนี้

ยงัเป็น  สถานทีส่ าคญัในต านานรักอนัยิง่ใหญข่อง ราชนิเีลอโฉมชือ่กอ้งโลก 

พระนางคลโีอพัตรา และนายทหารโรมนั มารค์ แอนโทนี ่และปัจจบุนัเมอืงนี้

ใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศ เป็นเมอืงพักผอ่นตากอากาศทีต่ดิกบัทะเล

เมดเิตอรเ์รเนยีนทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของ 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 น าท่าน ชมหลุมฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซำนเดรยี (Catacomb) 1 ใน 7 

สิง่มหัศจรรยแ์หง่โลกยคุกลาง สสุานของขาวโรมันในอดตีมกีว่า 50,000 ศพ 

สสุานใตด้นิแห่งนี้มสีามชัน้ ชัน้ที ่1 มไีวส้ าหรับล าเลยีงโลงและศพ ชัน้ที ่2 

เป็นทีฝั่งศพ และชัน้ที ่3 ใชเ้ป็นทีร่วมญาตเิพือ่ระลกึถงึผูต้าย โดยมกีารเลีย้ง

สงัสรรคก์นัทัง้วัน ซึง่เล่ากันว่าตอนทีนั่กโบราณคดคีน้พบทีน่ี่เป็นครัง้แรก บน

โต๊ะยงัมขีวดไวนแ์ละจานวางอยู ่  

 

ชม เสำปอมเปย ์(Pompey’s Pillar) เป็นสิง่ส าคัญโบราณในสมัยโรมัน

ปกครองอยีปิต ์เป็นเสาแกรนติสงู 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นชือ่เพือ่นสนทิของ จู

เลยีส  ซซีา่ ผูน้ าทีย่ ิง่ใหญแ่หง่โรมนั ซึง่ภายหลังทัง้สองไดก้ลายเป็นศัตรูกัน

และปอมเปย์ไดห้ลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และไดถู้ก

ชาวอยิปิตฆ์า่เสยีชวีติ ปัจจบุนันีเ้หลอืเพยีงแคเ่สาโบราณแบบกรกี ตัง้อยูอ่ยา่ง

โดดเดน่ และสฟิงซอ์กีสองตัว 

 

จากนัน้ ชม ป้อมปรำกำรซทิำเดล (CITADEL) ซึง่ใน  อดตีนัน้เป็นทีต่ัง้

ของ ประภาคารฟาโรสถือว่าเป็นหนึ่งในสิง่มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ 

ปัจจบุนัเหลอืเพยีงสว่นทีเ่ป็นฐานและไดม้รัีบการทะนุบ ารุงต่อเตมิจากสลุต่าน

เกตยเ์บย ์โดยรวบรามซากเดมิบางส่วนเขา้มา พักผ่อนหย่อนใจกับการชม

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนทีส่วยงาม  

 

ชมหอ้งสมุดอเล็กซำนเดรยี(Alexandria Library) หนึ่งในหอ้งสมุด
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เก่าแก่ที่เกดิขึน้ในยุคแรกๆของโลก มหีนังสอืมากกว่า 8 ลา้นเล่ม มเีกา้อี้

มากกว่า 20,000 ทีน่ั่ง ภายในมทีัง้หนังสอืยุคเก่าและยุคใหม่ตกแต่งอย่าง

สวยงามกวา้งขวาง  

 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร   

 Hilton Corniche Hotel หรอืเทยีบเทำ่****     ALEXANDRIA 

วนัทีส่บิ อเล็กซำนเดรยี-ไคโร-ดไูบ  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บฟุเฟต ์

 
น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุไคโร ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศสองขา้งทาง

โดยรถบสัโดยสารใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง 
 

 รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 

เดนิทางสูย่า่นเมอืงเกา่กรงุไคโร(OLD CAIRO)  

 

จากนั้นน าท่านชมเมืองรอบๆ  กรุงไคโร ชมมสัยดิอมัรอ์บินัอลั – อสั

(Mosque Of Amr Ibn Al-Aas) ซึง่เป็นมัสยดิหลังแรกๆของประเทศ

อียปิต์. อัม อบินุนอาส เป็นบุคลที่ไดน้ าศาสนาอสิลามเขา้มาเผยแพร่ใน

ประเทศอยีปิต ์และไดส้รา้งมสัยดิแหง่นีไ้วเ้พือ่เป็นทีป่ฏบิัตภิารกจิทางศาสนา

อสิลาม ภารกจินัน้คอืการละหมาด วันละหา้เวลา และมัสยดิแห่งนี้ยังไดเ้ป็น

สถานที่ๆ ใชใ้นการสอนศาสนาอกีเชน่กนั   

 

ชม The Hanging Church โบสถน์กิายคอปตกิออรโ์ธดอกซท์ีม่หีลังคาไม ้

รปูทรงคลา้ยเรอืโนอาห ์รวมถงึภาพวาดพระเยซแูละแทน่เทศนจ์ากศตวรรษที ่

5 

 

 

ฃ 

 

 

อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที ่Khan El Khalili bazar ตลาดนัดและตลาดทีม่ี

ชือ่เสยีงในศูนยก์ลางประวัตศิาสตรข์องกรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์กอ่ตัง้ขึน้ใน

ฐานะศนูยก์ลางการคา้ในยคุมมัลกุและไดรั้บการตัง้ชือ่ว่าเป็นหนึง่ในคาราวาน

ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง นับแต่นั้นมา ย่านตลาดสดได ้

กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเทีย่วหลักของไคโรส าหรับนักท่องเที่ยวและ

ชาวอียปิต์ที่ ที่เตม้ไปดว้ยขา้วของเครื่องใช ้ของที่ระลกึพื้นเมอืงมากมาย 

จนกระทั่งไดเ้วลาอนัสมควร  

19.20 น. 
“เหริฟ้าสูก่รงุดไูบ” โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยสายการบนิแอรเ์อมเิรตส ์

เทีย่วบนิที ่EK924 
 

วนัทีส่บิเอ็ด ดไูบ - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ  
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คำ่ทวัรต์อ่ทำ่น : อตัราคา่บรกิารส าหรับ มกรำคม - มนีำคม 2566(อตัราคา่บรกิารส าหรับผูเ้ดนิทาง 10 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 

169,900.- 

30,000.-        

169,900.- 

165,000.- 

44,000.- 

 

00.50 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตดิไูบ เทีย่วบนิที ่EK924  เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง

ไปยงักรงุเทพฯ(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 03.35 ชม.) 

 

03.05 น. “เหริฟ้าสูก่รงุเทพฯ” โดยสายการบนิเอมเิรตส ์โดยสายการบนิแอรเ์อมเิรตส ์

เทีย่วบนิที ่EK384(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 06.40 ชม.) 

 

12.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ พรอ้มความ

ประทับใจไมรู่ล้มื  

 

 

*** รำคำและรำยกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะของเงนิบำททีไ่มค่งที ่

กำรเปลีย่นแปลงเวลำของสำยกำรบนิ / สภำวะทำงอำกำศซึง่กำรเปลีย่นแปลงนี ้ทำงบรษิทัฯ 

จะยดึถอืผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั *** 

 

กำรจองทวัร ์  

  หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทาง กรณุำจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำลว่งหนำ้ 51,000 บำท 

/ทำ่น (เพือ่เป็นการยนืยนัการเดนิทางของทา่น) 

 กรณุำช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภำยในวนัที ่45 วนั กอ่นการเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

หากทา่นไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่

มเีงือ่นไข 

คำ่ทวัรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ กรงุเทพฯ-ไคโร-กรงุเทพฯ โดยสายการบนิแอรเ์อมเิรตส ์ชัน้  (EK) – 

ระหวา่งประเทศ 

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

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบนิ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก 8 คนื ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม และคา่น ้าดืม่ วนัละ 1 ขวด/ทา่น 

 คา่พาหนะในการน าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 

 คา่เรอืส าราญและเรอืเฟลคุกะ 

 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามระบไุวใ้นโปรแกรม 
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 คา่ธรรมเนยีมวซีา่อยีปิต ์

 ค่ามัคคุเทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวร์คนไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ

เดนิทาง 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 45 ดอลลาร ์

 คา่ทปิพนักงานบรกิารบนเรอืส าราญ ตลอดการเดนิทาง ทา่นละ 20 ดอลลาร ์

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลใน

ตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท (ประกนัไมค่รอบคลมุผูท้ ีม่อีำยตุ ัง้แต7่5ปีขึน้ไป) 

คำ่ทวัรไ์มร่วม : 

  ค่าทปิหัวหนา้ทัวรไ์ทย ตลอดการเดนิทาง ท่านละ 33 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 

 

 คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่าน

ละ 1,000 บาท+ค่าวซีา่ทีย่ืน่และตั๋วเครือ่งบนิที่

ออกล่วงหนา้และกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอื

เทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วงเดือน

ตุลาคม และปีใหม่) ทีต่อ้งการันต ีมัดจ ากับทาง

สายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีาร การันตคีา่มดัจ าทีพ่ัก 

โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 25 วัน  เก็บคา่ใชจ้า่ย 50%+คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท 

  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1-24 วัน  เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % 

 

หากมกีารยกเลกิการจองทวัร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น 
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การน าเลม่พาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วซีำ่ : 

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

ก่อนน าส่ง และแผ่นตดิวซีา่คงเหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ (ส าหรับท่านทีม่พีาสปอรต์เล่มเกา่ ขอความกรุณา 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) ระบุบรษัิท, ต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วัน

เริม่ท างาน และชว่งเวลาอนุมตัใิหล้าหยดุ พรอ้มประทับตราบรษัิท 

4.หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ ออกโดยธนาคาร 

5.ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6.ส าเนาบตัรประชาชน 

7.กรอกรายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิตามเอกสารทีแ่นบไปให ้(กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

หมำยเหต ุ: 

 บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 10 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 โรงแรมที ่พักใน

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
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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

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

เดยีวกันในถุงใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่าง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยคำ่กระเป๋ำในกำรสญูหำย 
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โปรดทรำบ 

 

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

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

 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  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตัว ไมส่ะดวกเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่  

4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทาง

เป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงนิมดัจ ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงือ่นไข 

ทีบ่รษิทัไดร้ะบไุวข้ำ้งตน้ทกุประกำร 
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รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

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 

 

บรษิทัฯถอืวำ่ ลูกคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


