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DEEP JOURNEY EP.2  

with AON SARAWUT 

7 วัน 5 คนื บนิโดยสายการ บนิโอมานแอร ์
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ตารางการเดนิทาง 

วนัที ่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว 

รายละเอยีด อาหาร โรงแรมทีพ่กัระดบั 5  

ดาว 

หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้ กลางวนั เย็น 

วันแรก 27 เม.ย.66 สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนาม

บนิมสักตั โอมาน (แวะเปลีย่นเครือ่ง) - 

สนามบนิไคโรอยีปิต ์- คา้งคนืไคโร อยีปิต ์( -/-

/D ) 

   
Le Méridien Cairo 

Airport  

วันทีส่อง 28 เม.ย.66 ไคโร CAIRO – อสัวาน ASWAN 

- อาบซูมิเบล ABU SIMBLE TEMPLE - หมูบ่า้น

ชาวนวิเบยี NUBIAN VILLAGE - SONESTA 

STAR GODDESS LUXURY NILE CRUISE (B 

/L /D) 

   

SONESTA STAR 

GODDESS LUXURY 

NILE CRUISE 

วันทีส่าม 29 เม.ย.66 อสัวาล ASWAN – เมอืงคอมออม

โบ KOM OMBO - วหิารเอด็ฟ ูEDFU- TEMPLE 

- ลักซอร ์LUXOR - SONESTA STAR 

GODDESS LUXURY NILE CRUISE (B/L/D) 

   

SONESTA STAR 

GODDESS LUXURY 

NILE CRUISE 

วันทีส่ี ่ 30 เม.ย.66 ลอ่งเรอืแมน่ ้าไนล ์– วหิารคอม

ออมโบ – วหิารเอด็ฟ ู– ลักซอร ์(B/L/D)  

 

   

SONESTA STAR 

GODDESS LUXURY 

NILE CRUISE 

วันทีห่า้ 1 พ.ค.66 ลักซอร ์LUXOR – บนิ

ภายในประเทศ – ไคโร CAIRO - กซีา่ (B/L/D) 
   GRAND NILE TOWER 

วันทีห่ก 2 พ.ค.66 เมมฟิส – ซคัคารา่ – พพิธิภณัฑ์

ไคโร – ตลาดขา่น – สนามบนิไคโร (B/L/D) 
   - 

วันทีเ่จ็ด 03 พ.ค.66 สนามบนิไคโร – แวะเปลีย่นเครือ่ง

สนามบนิมสักตั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ
   - 
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วนั พฤ. 27 เม.ย.66  

สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิมสักตั โอมาน (แวะเปลีย่นเครือ่ง) -  สนามบนิไคโรอยีปิต ์  - คา้งคนืไคโร 

อยีปิต ์( -/-/D )                                        

 

06.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 

เคานเ์ตอร ์M สายการบนิโอมานแอร ์ซ ึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความ

สะดวกดา้นสมัภาระแกท่า่น 

09.10 น.    เหนิฟ้าสู ่สนามบนิมสักตัประเทศโอมาน เพือ่เปลีย่นเครือ่ง โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที่

WY 818 (ใชเ้วลาเดนิทาง 6 ชม.) 

 

12.05 น.     เดนิทางถงึสนามบนิ มสักตัประเทศโอมาน 

14.35 น.     เหนิฟ้าสู ่สนามบนิไคโร ประเทศอยีปิต ์โดยสารการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY 405  

    (ใชเ้วลาเดนิทาง 4 ชม.) 

ตารางเสน้ทางการบนิ 

เสน้ทางการบนิ 
เวลาออกเดนิทาง-เวลาถงึ

ปลายทาง 
เทีย่วบนิ 

ระยะเวลาในการเดนิทาง 

โดยประมาณ 

สวุรรณภมู ิBKK-MCT มสักตั 09.10-12.05 WY818 6 ชัว่โมง 

มสักตั MCT-CAI ไคโร 14.35-17.00 WY405 4 ชัว่โมง 

CAI ไคโร-ASW อสัวาน 06.00 - 0720 MS082 1 ช ัว่โมง 25 นาท ี 

LXR ลกุซอร-์CAI ไคโร 09.15 -10.25 MS265 1 ช ัว่โมง 10 นาท ี

ไคโร CAI-MCT มสักตั 01.25-07.25 WY408 4 ชัว่โมง 

มสักตั MCT-BKK สวุรรณภมู ิ 08.50 – 18.00 WY815 6 ชัว่โมง 
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17.00 น.     เดนิทางถงึสนามบนิไคโร ประเทศอยีปิต ์(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง)  

น าทกุทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสมัภาระ และเดนิทางเขา้สูป่ระเทศอยีปิต ์

ค า่   บรกิารอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร ภายในโรงแรมทีพ่กั 

                  เช็คอนิทเ์ขา้สูท่ ีพ่กั Le Méridien Cairo Airport หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 
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วนั ศ. 28 เม.ย.66 ไคโร CAIRO – อสัวาน ASWAN - อาบซูมิเบล ABU SIMBLE TEMPLE  - 

หมูบ่า้นชาวนวิเบยี NUBIAN VILLAGE - SONESTA STAR GODDESS LUXURY NILE CRUISE    

             (B /L /D) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOXES FROM HOTEL 

น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไคโร (CAI ) 

06.00 น.     ออกเดนิทางสูเ่มอืงอสัวาน โดยสายการบนิ อยีปิต ์แอร ์เทีย่วบนิที ่ MS082  

07.20 น.        ถงึสนามบนิเมอืงอสัวาน 

 

น าท่านไปแวะถ่ายรูป เขือ่นยกัษอ์สัวาน หรอือกีชือ่หนึง่เรยีกว่า Aswan HiGH DAM สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1960 เพือ่  ชว่ยใหม้นี ้าหล่อเลีย้งไร่นาตลอดปี อกีทัง้ยังใชพ้ลังน ้าเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าเพือ่ให ้

เพยีงพอกบัความตอ้งการของคนทัง้ประเทศ และเพือ่ป้องกนัน ้าไหลท่วมจากแมน่ ้าไนลเ์วลาฝนตกหนัก 

ซึง่เขือ่นนีม้คีวามยาว 36,000 เมตร ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถมองเห็นทะเลสาบทีเ่กดิจากการสรา้งเขือ่น

สรา้งแมน่ ้าไนล ์คอื ทะเลสาบนสัเซอร ์( NASSER) มคีวามลกึ 80 เมตรและกวา้ง 10 เมตร 

 

08.00 น. น าทา่นออกเดนิทางตอ่โดยรถบสัปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) เพือ่เดนิทางเขา้

ชมมหาวหิารอาบซูมิเบล  
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มหาวหิารอาบซูมิเบล มขีนาดมหมึา สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่ 13 เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองชยัชนะของ

อยีปิตท์ีช่นะนวิเบยีในสมรภมูแิหง่คาเดส จดุเดน่ของวหิารแหง่นีค้อื รปูแกะสลกัองคฟ์าโรหร์ามเลส ทีน่ั่ง

ประทับอยูบ่นบลัลังกห์นา้วหิารถงึสีอ่งค ์ แตล่ะองคม์คีวามสงู 20 เมตร มหาวหิารอาบซูมิเบล

ประกอบดว้ยวหิารใหญข่อง ฟาโรหร์ามเสสที ่2 และวหิารของเนเฟอรต์าร ีซึง่เป็นมเหสทีีรั่กของพระองค์

วหิารอาบซูมิเบล งดงามยิง่ใหญแ่ละมชีือ่กอ้งโลกเพราะเมือ่มกีารสรา้งเขือ่นขนาดยกัษ์ทีอ่สัวาน ท าให ้

วหิาร 17 แหง่จมอยูใ่ตน้ ้า จนองคก์ารยเูนสโกต้อ้งมาชว่ยยกใหพ้น้น ้าและมหาวหิารอาบซูมิเบลกถ็กู

ยกขึน้สงูจากพืน้ดนิ  65 เมตร ซึง่เป็นงานทีย่ากมาก ใชเ้วลาทัง้สิน้ 4 ปี สิน้คา่ใชจ้า่ย 40 ลา้นเหรยีญ

สหรัฐ ภายในวหิารใหญม่หีอ้งบชูาและมรีปูสลัก 4 องคน่ั์งอยู ่ หนึง่ในนัน้คอื ฟาโรหร์ามเสสที ่ 2 พรอ้ม

ดว้ยเทพเจา้ ตา่งๆ อกี 3 องค ์และทกุปีวันที ่22 ก.พ. และวันที ่22 ต.ค. ล าแสงแรกของพระอาทติยจ์ะ

สาดสอ่งเขา้ไปตอ้งรปูสลัก และวา่กนัวา่วันที ่ 22 ก.พ. ตรงกบัวันประสตูขิองฟาโรหร์ามเสสที ่ 2 ขณะที่

วันที ่ 22 ต.ค. ตรงกบัวันขึน้ครองราชยข์องพระองค ์ แสดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการทางการ

ค านวณของชาวอยีปิตโ์บราณ   

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ  LOCAL RESTAURANT ABU SIMBEL  

 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่อสัวาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง ) 

16.00 น.   น าทุกทา่นลอ่งเรอืใบโบราณ หรอืเรยีกวา่เรอืเฟลุคกะ FELUCCA โดยบรกิารของเรอืทอ้งถิน่ 

ลอ่งไปตามแมน่ า้ไนล ์ใชเ้วลาเดนิทางโดยประมาณ 20-30 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 7 of 25 

 

 

 

เดนิทางถงึ “หมูบ่า้นชาวนวิเบยี” (NUBIAN VILLAGE) ตัง้อยูอ่ัสวานนครทางใตข้องอยีปิต ์ทีม่ี

สถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดังอยา่งเขือ่นอัสวานและแม่น ้าไนล ์ ทีน่ครอัสวานยังมหีมูบ่า้นเล็กๆทีม่ากไปดว้ย

ความส าคัญทางประวัตศิาสตร์อย่าง “หมู่บา้นชาวนวิเบยี” ซึง่นิวเบยีเป็นภูมภิาคตามแม่น ้าไนลต์ัง้อยู่

ระหวา่งซดูานตอนเหนอืและอยีปิตต์อนใต ้เป็นอารยธรรมแรก ๆ ในแอฟรกิาตะวันออกเฉียงเหนือโบราณ 

มอีายุไม่ต ่ากว่า 2,000 ปี โดยมหีลักฐานบันทกึไวจ้ากทัง้อยีปิต์และโรมว่าเคยเป็นจักรวรรดแิห่งหนึ่ง 

กอ่นทีจ่ะถกูแบง่ระหวา่งอยีปิตก์บัรัฐสลุตา่นเซนนาร ์และปัจจบุนัยงัมบีางสว่นอาศัยอยูใ่นอยีปิต ์

หมูบ่า้นชาวนวิเบยีน เป็นเกาะทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวใ้หเ้ป็นหนึง่ในอารยธรรมทีเ่กา่แก่ทีส่ดุใน

ประวัตศิาสตร ์ชาวนวิเบยีไมเ่พยีงอนุรักษ์ขนมธรรมเนยีมโบราณของพวกเขาเทา่นัน้ แตย่งัคงไวซ้ ึง่ภาษา

นิวเบียอีกดว้ย นอกจากนี้ยังมีส ิง่ที่โดดเด่นคืออาคารบา้นเรอืนของชาวนวิเบยีทีม่เีอกลกัษณ์

ประจ าตวั วาดภาพบา้นดว้ยรปูทรงเรขาคณติและมสีสีนัสดใสเต็มไปทั่วทัง้หมูบ่า้น ซึง่รปูทรงสามเหลีย่ม

ยงัเป็นตัวแทนของสิง่มชีวีติทีส่ าคัญทีส่ดุในสามโลกของชาวนวิเบยี และยังมรีา้นคา้ทีข่ายของพืน้เมอืง

มากมาย  

 

 

ไดเ้วลาพอสมควร น าทกุทา่นเดนิทางกลับดว้ยบรกิารเรอืทอ้งถิน่ ลอ่งกลับตามแมน่ ้าไนล ์ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 20-30 นาทโีดยประมาณ  

 

น าทกุทา่นเช็คอนิท ์เขา้สูท่ ีพ่กับนเรอืส าราญระดบั 5 ดาว Sonesta Star Goddess หรอื

เทยีบเทา่ เรอืส าราญล าใหมแ่ลน่ในแมน่ ้าไนล ์เป็นเรอืแลน่ระหวา่งอสัวานและลักซอรห์ลังจากทวัรช์ม

สถานทีโ่บราณในสถานทีต่า่งๆแลว้ แขกผูเ้ขา้พกัสามารถผอ่นคลายในสระวา่ยน ้าของเรอืหรอืบรกิารสปา

แบบเต็มรปูแบบออกก าลังกายวิง่บนลูว่ ิง่ได ้มหีอ้งฟิตเนส ภายในหอ้งพักออกแบบตกแตง่ สรา้ง

บรรยากาศใหก้ารพักผอ่น เป็นไปอยา่งสะดวกสบาย ดว้ยอปุกรณ์เครือ่งใชท้ีไ่ดม้าตรฐานพรอ้มสมัผัส

ทัศนยีภาพของน ้าไนล ์ในระหวา่งการลอ่งเรอืไปยงัเมอืงตา่งๆ 

 

ค า่   บรกิารอาหารเย็น ภายในหอ้งอาหารบนเรอื   
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                    พกัผอ่นตามอธัยาศยับนเรอืส าราญ (SONESTA STAR GODDESS LUXURY NILE CRUISE) 

 

 

วนั ส. 29 เม.ย.66 อสัวาล ASWAN – เมอืงคอมออมโบ KOM OMBO - วหิารเอ็ดฟู EDFU                      

TEMPLE  - ลกัซอร ์LUXOR  - SONESTA STAR GODDESS LUXURY NILE CRUISE   

              (B/L/D) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

ระหวา่งน ัน้เรอืจะคอ่ยๆแลน่ออกจากทา่มุง่หนา้สู ่คอมออมโบ เมอืงเล็กๆทีอ่ยูร่ะหว่างเมอืงอัสวาน

และเอ็ดฟ ูที่ตัง้อยู่ตดิรมิแม่น ้าไนล ์บา้นเรือนส่วนใหญ่สูงเพยีง 1 หรอื 2 ชัน้  ระหว่างทางผ่านแหล่ง

เพาะปลกูทีส่ าคัญ   
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น าทา่นชม วหิารคอมออมโบ (KOM OMBO TEMPLE) เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้เพือ่บชูาเทพเจา้ ตัง้อยู่

บนเนนิเขาเล็กๆ ทีล่ ้าออกมาถงึแมน่ ้าไนล ์ สามารถเห็นววิของแมน่ ้าไนลอ์ันงดงาม  ค าว่า “คอม” เป็น

ภาษาอาหรับ หมายถงึภเูขาเล็กๆ  วหิารนีเ้กอืบเป็นวหิารอะโครโพลสิของกรกี  หนิทีใ่ชส้รา้งแตกต่างกับ

วหิารอื่นๆ  อาจเป็นเพราะถูกปกคลุมดว้ยทรายเป็นเวลานาน  การวางแบบของพื้นที่แปลกและเป็น

เฉพาะตัว เป็นวหิารของเทพเจา้สององค ์คอื เทพโซเบค (SOBEK) เทพเจา้แห่งความอุดมสมบรูณ์ มี

รปูรา่งเป็นมนุษยแ์ตเ่ศยีรเป็นจระเข ้และ เทพเจา้ฮาโรเอรสิ (HAROERIS) เทพเจา้แห่งการแพทยอ์ยีปิต์

โบราณ  วหิารนีส้รา้งบนเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าไนล ์เป็นบรเิวณทีม่จีระเขช้กุชมุในสมัยโบราณ  วัดนี้จงึบชูา

เทพโซเบก ซึง่มหีัวเป็นจระเข ้ และมจีระเขม้มัมีเ่ก็บรักษาไว ้ 

ชมภาพแกะสลกัพระนางคลโีอพตัรา ซึง่เป็นรูปแบบของเครือ่งแต่งกายในการท าภาพยนตร ์ 

และภาพแกะสลักทีส่ าคัญ คอื ภาพแกะสลกัการแพทยแ์ผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลกูของ

หญงิอยีปิตโ์บราณ และปฏทินิโบราณ  มรีา้นคา้มากมายตัง้อยู่ตลอดแนวท่าเรอื ขายเสือ้ผา้และสนิคา้

พืน้เมอืง ลอ่งเรอืไปยงัเมอืงอสัวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั บนเรอื อสิระพกัผอ่นบนเรอื  
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เรอืส าราญ ลอ่งตอ่ไปยงัเมอืงเอ็ดฟ ู เพือ่น าคณะชม วหิารเอ็ดฟู EDFU TEMPLE  

(เมอืเดนิทางถงึทา่เรอืเมอืงเอ็ดฟ ู เปลีย่นอริยิาบถโดย น่ังรถมา้เขา้ไปยงัวหิาร ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ี

โดยรถมา้ 1 คัน จะสามารถน่ังได ้ 2 ทา่น ) (กรณุาทปิคนขบัรถมา้ทา่นละ US$ 2) 

วหิารเอ็ดฟู EDFU TEMPLE ไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นวหิารอยีปิตโ์บราณทีย่ังคงสภาพสมบรูณ์

ทีส่ดุ เป็นวหิารใหญ่สวยงาม ตัง้อยูศู่นยก์ลางของบรเิวณทีอ่ยู่อาศัย สรา้งขึน้เพือ่อุทศิใหแ้ก่เทพฮอรัส 

(HORUS) ตามต านานของเทพนยิายอยีปิตโ์บราณบอกว่า ฮอรัส ท าสงครามกับเทพเซธ (SETH) เพือ่

ลา้งแคน้ใหแ้กเ่ทพโอไซรสิ (OSIRIS) บดิาของเขา โดยเทพเจา้ฮอรัส HORUS มเีศยีรเป็นเหยีย่ว เป็น

เทพเจา้แหง่ความดแีละฉลาดรอบรู ้มองไดไ้กลเหมอืนตาเหยีย่ว อดตีวหิารนี้ถูกปกคลุมดว้ยทรายเกอืบ

ถงึยอดตัวเสาและหัวเสาเป็นเวลานาน ปีค.ศ. 1860 มกีารขนทราย ปรากฏว่าตัววหิารยังแข็งแรง แน่น

หนา 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับขึน้เรอืส าราญอกีครัง้ มุง่หนา้สูเ่มอืงลกัซอร ์โดยระหวา่งทางทา่นจะได ้

รับชมความสวยงาม และชมทัศนยีภาพยามเย็นและชมพระอาทติยต์กดนิรมิขอบฝ่ังแมน่ ้าไนล ์หรอื

พักผอ่นตามอธัยาศัย  

 

ค า่   บรกิารอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 
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พกัผอ่นตามอธัยาศยับนเรอืส าราญ (SONESTA STAR GODDESS LUXURY NILE CRUISE) 

 

วนั อา. 30 เม.ย.66 ลอ่งเรอืแมน่ า้ไนล ์– วหิารคอมออมโบ – วหิารเอ็ดฟู – ลกัซอร ์ 

    ( B/L/D )                                        

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

น าทา่นออกเดนิทางโดยรถบสัปรับอากาศ เดนิทางขา้มไปฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าไนล ์เวสตแ์บงก ์

(WEST BANK) หรอื นครธบีสใ์นสมยัอยีปิตโ์บราณ อดตีเชือ่วา่เป็นทีอ่ยูข่องคนตาย หรอื นครของผู ้

วายชนม ์(Necropolis of Thebes) เต็มไปดว้ยกลุม่โบราณสถานทีม่ปีระวตัน่ิาพศิวง ปัจจบุนัเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ   

 

ชม หบุผากษตัรยิ ์ VALLEY OF THE KINGS  เป็นทีฝั่งพระศพของฟาโรห ์63 พระองค ์ตัง้อยูท่ี่

เทอืกเขาทบีนั  ทา่นสามารถเลอืกเขา้ชมไดเ้พยีง 3 สสุาน  ดา้นหนา้ทางเขา้สสุานฟาโรหบ์นยอดเขานัน้

ดคูลา้ยปลายแหลมยอดปิรามดิ  เป็นการเลอืกหวงซุย้ในการฝ่ังศพ  ใหค้ลา้ยวา่ฝังอยูใ่ตปิ้รามดิ  สสุาน

เหลา่นีเ้ป็นสสุานทีถ่กูเลอืกใหเ้ป็นสสุานทีเ่ก็บ มมัมีแ่ละสมบตัขิองกษัตรยิถ์งึ 63 สสุาน  แตล่ะสสุานมี

ขนาดใหญเ่ล็กตา่งกนั  ขึน้อยูก่บัระยะเวลาครองราชย ์ สสุานเริม่สรา้งเมือ่ฟาโรหค์รองราชย ์ และปิดเมือ่

ฟาโรหส์ ิน้พระชนม ์ ภายในหลมุมจีติรกรรมทีง่ดงามสสีดใสราวกบัเพิง่วาดเสร็จไมน่านนี ้  
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น าทา่นชมวหิารฟาโรหฮ์ตัเชปซุต (TEMPLE OF QUEEN HATSHEPSUT)  เป็นวัดทีต่ัง้อยูใ่กล ้

หุบเขาแห่งกษัตรยิแ์ละปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งในสิง่มหัศจรรยท์ีย่ ิง่ใหญ่ของอยีปิต์โบราณ วหิารแห่งนี้

ออกแบบโดยสถาปนกิ “เซเนมทุ” และสรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิก่ฟาโรหห์ญงิฮัตเชพซตุ ทีรู่จั้กในนาม 

“ราชนิหีนวด” ทีม่อีายยุนืทีส่ดุของลักซอรอ์ยีปิต ์ฟาโรหห์ญงิองคเ์ดยีวในประวัตศิาสตรอ์ยีปิต ์ทีรุ่่งเรอืง

มากในสมยัของพระองค ์เป็นสตรทีีท่รงอ านาจทีส่ดุในโลกยคุนัน้ และทรงความสามารถดา้นการปกครอง

ยิง่กวา่ฟาโรหบ์รุษุ สว่นมากทรงเชีย่วชาญดา้นการปกครองและแสดงความเป็นผูน้ าจนขา้ราชส านักต่าง

ประจักษ์ในความสามารถ นับเป็นบคุคลทีน่่าสนใจทีส่ดุ ฟาโรหห์ญงิฮตัเชปซตุ สตรเีหล็กอยีปิต ์

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั บนเรอื อสิระพกัผอ่นบนเรอื  

 

น าทา่นชมมหาวหิารคารน์คั GREAT TEMPLE OF KARNAK เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ตัววหิาร

หลังเดยีวมเีนือ้ทีถ่งึ 60 เอเคอร ์ ซึง่ใหญพ่อทีจ่ะน าโบสถข์นาดใหญข่องยโุรปไปวางไดถ้งึ 10 หลัง มหา

วหิารแหง่นีเ้ร ิม่กอ่สรา้งในสมยัฟาโรหท์ตุโมซสิที ่1 เพือ่ถวายแดเ่ทพอมอน-รา เมือ่กวา่ 3,600 ปี มาแลว้ 

หลังจากนัน้ ฟาโรหอ์งคต์่างๆ ก็เริม่สรา้งเพิม่เตมิ ท าใหว้หิารมขีนาดใหญ่ขึน้อย่างมาก แต่เห็นความ

ยิง่ใหญข่องวหิารแลว้ ขอใหท้กุทา่นลองจนิตนาการดวูา่ชาวอยีปิตโ์บราณใชว้ธิใีดในการขนยา้ยเสา และ

หนิ พรอ้มทัง้การแกะสลักลวดลาย ซึง่เมือ่ท่านเห็นความสงูแลว้ก็จะยิง่ท าใหน้กึไมอ่อกก็เป็นได ้ว่าเขา

ใชว้ธิที าอย่างไร ส่วนส าคัญทีสุ่ดของที่นี่ก็คอื วหิาร AMON ซึง่ภายในจะม ีGreat Hypostyle 

Hall หอ้งโถงทีม่เีสาหนิขนาดใหญ่ถงึ 134 ตน้ กนิพืน้ทีถ่งึ 6,000 ตารางเมตร ทีน่่าอัศจรรยใ์จมากๆ ก็
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คอื เสาแตล่ะตน้มคีวามสงูและกวา้งใหญม่าก โดยจะสลักอักษรภาพทีแ่สดงถงึวถิชีวีติ และกจิกรรมของ

ฟาโรหท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั เรือ่งศาสนาและสงคราม เสาบางตน้ตรงหัวเสามรีปูดอกปาปิรัสประดับเอาไว ้

 

 

 

น าทา่นเปลีย่นบรรยากาศ น ัง่รถมา้ชมเมอืงลกัซอร ์เมอืงทีม่คีวามส าคัญตอ่ประวัตศิาสตรข์องอยีปิต์

อกีแห่งหนึง่ ตัง้อยูต่ดิแม่น ้าไนลท์างตอนกลางของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงไคโรราว 650 กโิลเมตร 

ชมบรรยากาศโดยรอบ วถิชีวีติผูค้น  

 

และเชา้ชมวหิารลกัซอร ์LUXOR TEMPLE มาจากภาษาอารบกิ ทีแ่ปลเป็นไทยว่า “ป้อมปราการ” 

วหิารลักซอรส์รา้งโดย ฟาโรหอ์าเมนโอเทปที ่3 คาดกนัวา่วหิารแหง่นีเ้ป็นพระราชวังมากกวา่ศาสนสถาน 

เนื่องจากมรีูปสลักการท าศกึสงครามประดับอยู่ภายใน ไดรั้บการบูรณะจากองคฟ์าโรหห์ลายพระองค ์

โดยเฉพาะจากฟาโรหร์ามเสสที ่2 

จุดเด่นส าคัญของ วิหารลักซอร์แห่งนี้คือ เสาโอเบลสิก์ OBELISK ที่ชาวอียปิต์เชือ่ว่าเป็น

ตัวแทนของ ชวีติ แสงสวา่ง และความรุง่โรจน ์โดยนยิมตัง้เป็นคู ่แตปั่จจบุนัเสาโอเบลสิก ์เหลอืเพยีงตน้

เดยีว เพราะอกีตน้ไดถ้กูขนยา้ยเป็นของขวัญแกป่ระเทศฝร่ังเศสในสมัยของ Mohamed Ali Dasha เมือ่
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ปี 1831 โดยใชเ้วลาเดนิทางถงึ 3 ปีและถกูน าไปตัง้ที ่Place de la Concorde ประเทศฝร่ังเศส โดยเสา

โอเบลสิก ์มคีวามสงู 22.55 เมตร หนัก 227 ตัน สลักดว้ยภาษาทอ้งถิน่ เดมิทีป่ลายของเสาหุม้ดว้ยทอง

แตไ่ดท้องค าไดถ้กูขโมยไป 

 

 

ค า่   บรกิารอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารบนเรอืส าราญ 

 พกัผอ่นตามอธัยาศยั บนเรอื (SONESTA STAR GODDESS LUXURY NILE CRUISE) 
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วนั จ. 01 พ.ค.66 ลกัซอร ์LUXOR – บนิภายในประเทศ – ไคโร CAIRO   - กซีา่                       

(B/L/D) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรอืส าราญ 

 

น าทา่นเชคเอาท ์CHECK OUT จากเรอืส าราญ และเดนิทางโดยรถบสัปรับอากาศ มุง่หนา้สูส่นามบนิลัก

ซอร ์LUXOR   

09.15 น.     ออกเดนิทางสูก่รงุไคโร โดยสายการบนิ อยีปิต ์แอร ์เทีย่วบนิที ่ MS265 

10.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิกรงุไคโร  

  น าทา่นเดนิทางโดยรถบสัปรบัอากาศ เขา้สูต่วัเมอืงไคไร 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

 

เดนิทางสู ่เมอืงกซี่า น าทา่นชมมหาพรีะมดิกซีา หรอื THE GREAT PYRAMID OF GIZA อายุ

กวา่ 5000 ปี ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก  เป็นชือ่เรยีกของสถานทีฝั่งพระศพ

ของเมอืงเลโทโพลสิโบราณ(ปัจจุบันคอื ไคโร) ครอบคลุมพืน้ที ่ 2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสูงทางทศิ

ตะวันออกเฉียงใต ้เป็นทีต่ัง้ของมหาปิรามดิ 3 องค ์ซึง่องคฟ์าโรหแ์ห่งอยีปิตโ์บราณสรา้งขึน้เพือ่ฝังพระ

ศพของพระองคเ์อง นับเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่และเกา่แกท่ีสุ่ดของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 30 ปี 

สรา้งจากแท่งหนิขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกว่า 2 ตัน หนิแต่ละกอ้นวางชดิตดิกันแบบแนบสนทิ

มาก แมแ้ตก่ระดาษก็สอดไมผ่า่น  

พรีะมดิกซีามอียูส่ามหลงัใหญ ่ๆ เรยีงจากขวาไปซา้ย คอื  

Ω พรีะมดิของฟาโรหค์ฟูู KHUFU  เป็นพรีะมดิทีส่งูทีส่ดุ เดมิมคีวามสงู 146 เมตร ปัจจบุนัสงู 

138 เมตร เพราะสว่นยอดไดพั้งทลายไปบา้งจงึท าใหเ้ตีย้ลงกวา่เดมิเล็กนอ้ย ฟาโรหค์ฟูเูป็นฟาโรหอ์งค์

ที ่2 แหง่ราชวงศท์ี ่4 (2589-2566 กอ่น ค.ศ.) 

Ω ตรงกลาง คอื พรีะมดิของฟาโรหค์าเฟร ่KHAFRE เดมิมคีวามสงู 143 เมตร ปัจจุบันสงู 

136 เมตร ฟาโรหค์าเฟรเ่ป็นลกูชายของฟาโรหค์ูฟคู สว่นรูปแกะสลักหนิทีม่ลี าตัวเป็นสงิโต มศีรีษะและ

ใบหนา้เป็นมนุษย ์คอื สฟิงซท์ีเ่ชือ่วา่แกะสลักเป็นพระพักตรข์องฟาโรหค์าเฟรเ่จา้ของพรีะมดิหลังนี้ 

Ω ส่วนซา้ยสุดขนาดเล็กกว่าองคอ์ืน่ คอื พรีะมดิของฟาโรหเ์มนคูเร MENKAURE มี

ขนาดเล็กทีส่ดุ มคีวามสงู 65 เมตร และมพีรีะมดิของราชนิีอกีสามหลัง ฟาโรหเ์มนคูเร คอื ลูกชายของ

ฟาโรหค์าเฟร ่และเป็นหลานของฟาโรหค์ฟู ู

 

 ทกุทา่นสามารถ ขีอ่ฐูชมมหาพรีะมดิบรเิวณรอบๆได ้ใชเ้วลา 15-20นาท ีตอ่ทา่น 
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จากน ัน้น าทกุทา่นเดนิทางสูต่ลาดขา่น อสิระเลอืกซือ้สิน้คา้พืน้เมอืงมากมายที ่“ตลาดขา่นเอลคาลี

ล”ี ตลาดส าคญัทางการคา้ขายของพืน้เมอืงและแหลง่สนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุไคโร  

ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของพืน้เมอืงสวยๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นขวด น ้าหอมทีท่ าดว้ยมอื สนิคา้ตา่งๆ 

เครือ่งทองรปูพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีร่ะลกึแบบพืน้เมอืง 

 

ชมสฟิงซ”์ ทีแ่กะสลกัจากเนนิหนิธรรมชาต ิมสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละล าตัวเป็นสงิโต ทา่น

อาจจะขีอ่ฐูกลางทะเลทรายชมทวิทศันร์อบๆโดยมหีมูปี่รามดิเป็นฉากหลัง อสิระเดนิเทีย่วตามอธัยาศัย  

ชม ตวัสฟิงซ ์ทีแ่กะสลักจากเนนิหนิธรรมชาต ิมสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละล าตัวเป็นสงิโต  
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ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร MENA HOUSE HOTEL     
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 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั  โรงแรม GRAND NILE TOWER ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนั อ. 02 พ.ค.66 เมมฟิส – ซคัคารา่ – พพิธิภณัฑไ์คโร – ตลาดขา่น – สนามบนิไคโร  

 (B/L/D ) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 

น าคณะเดนิทางโดยรถบสัปรบัอากาศ สู ่เมอืงเมมฟิส MEMPHIS  ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่แกแ่ห่งแรก

ในยคุอยีปิตโ์บราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการบันทกึในประวัตศิาสตรว์่ามคีวามส าคัญในการรวม

อยีปิตบ์น และอยีปิตล์า่งใหเ้ป็นหนึง่เดยีวโดยกษัตรยิเ์มนาปฐมกษัตรยิแ์หง่ราชวงศท์ี ่1  

 

พพิธิภณัฑก์ลางแจง้เมมฟิส OPEN AIR MUSEUM AT MEMPHIS  จัดแสดงรปูแกะสลกัขนาดใหญ่

ของฟาโรห ์Rameses II ทีไ่มส่มบรูณ์เต็มองค ์มคีวามยาวจากมงกฎุถงึเขา่ 11 เมตร นอนอยูใ่นอาคาร 

(สนันษิฐานวา่ถา้รปูปัน้สมบรูณ์เต็มองคจ์ะมคีวามสงูราว 13-14 เมตร) แกะมาจากหนิปนู และสลกัในทา่ยนื 

แตปั่จจบุนัลม้ลงมานอนกองกบัพืน้  
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น าทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑร์ามเสสที ่2 ชมการแกะสลกัรปูโบราณตา่งๆมากมายจากหนิทีย่งัหลงเหลอือยู่

ในระดับพืน้ดนิพรอ้มกนันัน้ชมรปูแกะสลักขนาดยกัษ์ของฟาโรหร์ามเสสที ่2 ดว้ยฝีมอืการแกะสลักทีป่ระณีต

และสวยงามมาก 

 

 

จ

า

ก

น ั้

น

อ

อ

ก 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงโบราณซคัคารา่ SAKKARA PYRAMID  เพือ่ไปชมปิรามดิแบบขัน้บนัได ซึง่ถอื

ว่าเป็นปิรามดิแห่งแรกของอยีปิต ์ใหท้่านไดช้มปิรามดิ (Pyramid) แห่งแรกของโลก ซึง่เป็นสิง่ก่อสรา้ง

ขนาดใหญ่ทีใ่ชเ้ป็นที ่ฝังพระศพของกษัตรยิซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของการสรา้งปิรามดิในยคุต่อมา ท า

ใหท้่านไดท้ราบเรือ่งราวของปิรามดิ ตัง้แต่ผูส้รา้งไปจนถงึวธิกีารสรา้ง การตัดหนิ และอืน่ๆ อกีนานัปการที่

ท าใหพ้ศิวง 
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าคณะเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์ EGYPTIAN MUSEUM อันเลือ่งชือ่ เป็นสถานทีท่ี่

รวมศลิปะวัตถโุบราณมากมายทีส่ดุ 

 

ชม โลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค า ของฟาโรหต์ตุันคาเมนอนัดังกอ้งโลก และสมบตัสิว่นตัวอกี

มากมายของพระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศกึและเกา้อีบ้ัลลังกท์องค า ซึง่ภาพบน

พนักเกา้อีท้ีโ่รแมนตกิมากเป็นภาพของฟาโรหต์ุตันคาเมนประทับอยูบ่นเกา้อีแ้ละมพีระมเหสขีองพระองค์

ก าลังทาน ้ามันหอมให ้ทัง้คู่ใสร่องเทา้แตะคนละขา้งอันแสดงถงึความรักความเผือ่แผ่อันลกึซึง้ นอกจากนี้

ท่านยังจะไดช้มสมบัตอิันล ้าค่าอืน่ๆ อกีจ านวนมากเชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต สิง่ของ

ทัง้หมดลว้นมอีายเุกา่แกก่วา่ 3,000 ปี   
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ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

           หลงัจากน ัน้ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไคโร  

 

วนั พ. 03 พ.ค.66 สนามบนิไคโร – แวะเปลีย่นเครือ่งสนามบนิมสักตั – สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

 

01.25 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนิเมอืงมสักตั ประเทศโอมานเพือ่เปลีย่นเครือ่ง โดยเทีย่วบนิ WY 408 

07.25 น.    เดนิทางถงึสนามบนิมสักตั ประเทศโอมาน  

08.50 น.    เดนิทางตอ่ดว้ยเทีย่วบนิ WY 815 สูเ่มอืงไทย  

18.00 น.    ถงึสนามบนิสวุรณภมู ิดว้ยความประทบัใจมริูล้มื ..   

         

.................................................................................................... 
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อตัราคา่บรกิารส าหรบั ราคาส าหรบัออกเดนิทาง 20 ทา่นขึน้ไป 

 

วนัเดนิทาง  

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) พกัเดยีวเพิม่ 

27 เม.ย.-03 พ.ค. 66 119,988 บาท 119,988 บาท 20,500 บาท 

** รวมคา่TIP ทปิทกุอยา่งแลว้ **  

 

 

 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมกีารออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรอืต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯทราบทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ทกุประเภท  

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิข ึน้ในกรณีทีท่วัรม์กีารยกเลกิการเดนิทาง  

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 

 

หมายเหต ุ:รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั 

ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่นแปลง 

ขนาดของภาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

กรณีทีค่ณะทวัรอ์อกเดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรอืต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ

ยกเลกิการเดนิทาง หรอื อาจแจง้ตอ่ทางคณะทวัรใ์หท้ราบวา่มกีารเรยีกเก็บคา่ทวัรเ์พิม่ในกรณีทีต่ า่กวา่ 15 ทา่น ตาม

ความเหมาะสมและเป็นจรงิ 

ทางบรษัิทขอความกรณุาใหท้า่นศกึษารายละเอยีด ทัง้หมดกอ่นท าการจอง โดยละเอยีดทกุขอ้   

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

 

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจา่ยมดัจ า 21,000 บาท /ทา่น ภายใน 3 วันหลังจากทีม่กีารจอง  (เพือ่เป็นการยนืยนัการ

เดนิทาง) 

 พรอ้มสง่รายชือ่และหนา้พาสปอรต์ผูท้ีจ่ะเดนิทางทันท ีเพือ่ท าวซีา่ (บรษัิทยนืเป็นวซีา่กรุ๊ป)  
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งวดที ่2 : ช าระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วันหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายใน

ก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 

เงือ่นไขการยกเลกิทวัร ์

 

กรณียกเลกิหลังจากวางเงนิมดัจ า บรษัิทฯจะคดิคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่ม่

สามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเชน่ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้) 

กรณียกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไปยงั

สายการบนิ โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี ้อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ ซึง่

ไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจของ

สายการบนิ โรงแรมและในทกุๆบรกิารอืน่ๆ เป็นส าคัญ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่น  ซึง่ใน

กรณีนีท้าง  บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามนั หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกู

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

หากลกูคา้ทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิลกูคา้ตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่10,000 บาท และคา่วซีา่ตามที่

สถานฑตูฯ เรยีกเก็บ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

  คา่ตัว๋เครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ กรงุเทพ-มสักตั-ไคโร–มสักตั - กรงุเทพ ชัน้ประหยดั 

โดยสายการบนิ โอมาน แอร ์รวมน ้าหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม 1 ใบ/ทา่น 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ไคโร-อสัวาน ชัน้ประหยดั  ไฟลบ์นิภายใน 

โดยสายการบนิ อยีปิต ์แอร ์รวมน ้าหนักกระเป๋า 23 กโิลกรัม 1 ใบ/ทา่น 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
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 คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นในโรงแรมระดับ 5 ดาว ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  

     รวมทัง้สิน้ 2 คนื  และบนเรอื 3 คนื 

 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง  

 คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 

 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ  

 คา่วซีา่ประเทศอยีปิต ์(วซีา่กรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยืน่วซีา่กอ่นการเดนิทาง 30 วัน (ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย) 

 คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรค์นไทยมอือาชพีผูช้ านาญเสน้ทาง 

  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 2,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท 

     วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเทา่นัน้”) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

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

คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรา 

คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

คา่ยืน่วซีา่เดีย่วทีเ่มอืงไทย *ในกรณ๊ผูเ้ดนิทางไมส่ะดวกใหท้างทัวรย์ืน่วซีา่กรุ๊ปให ้

 

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 
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9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

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 านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจริงตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


