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Code: IP03-EGY-Classic-EGTCLS-75WY-Sep-Oct2023-71-75-A230321 

 

CLASSIC EGYPT 

( EGT-CLS-7D5N-WY ) 

ไคโร อสัวาน อาบซูมิเบล ลกุซอร ์นอนเรอืหร ู5 ดาว 

บนิสายการบนิแหง่ชาต ิโอมาน แอร ์( WY ) 
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ตารางการเดนิทาง 

วันที ่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว 

รายละเอยีด อาหาร โรงแรมทีพ่กัระดับ 4-5  

ดาว 

หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้ กลางวัน เย็น 

วันแรก สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิมสักตั-สนามบนิ

ไคโร (-/-D) 
   Helnan Dreamland Hotel 

วันทีส่อง ไคโร – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์–

พรีะมดิ – สฟรงิซ ์–กซีา่-ตลาดขา่นเอลคาล ิ

(B/L/D) 

   Helnan Dreamland Hotel 

วันทีส่าม น่ังเครือ่งบนิสายการบนิภายในไปอสัวาน -เขือ่น

ยกัษ์อสัวาน-เสาหนิโอเบลสิก-์ลอ่งเรอืใบโบราณ 

เรอืเฟลคุกะ-สวนพฤกษศาสตร ์ (B/L/D) 

   พักคา้งคนืบนเรอื   

วันทีส่ี ่ ชม มหาวหิารอาบซูมิเบล-อาบซูมิเบลเทมเพล –

อสัวาน-โคมอนโบ เทมเพล-เอด็ฟ ู(B/L/D) 
   พักคา้งคนืบนเรอื   

วันทีห่า้ เอด็ฟเูทมเพล – ลกุซอร ์-พักผอ่นตามอธัยาศํย

บนเรอื  (B/L/D) 
   พักคา้งคนืบนเรอื   

วันทีห่ก ชม หบุผากษัตรยิ-์ชม วหิารฮคัเชฟซตุ-ชม

อนุสาวรยีแ์หง่เมมนอนมหาวหิารคารนั์ค-วหิาร

ลักซอร ์(The Temple of Luxor ) สนามบนิ

ไคโร   (B/L/D) 

    

วันทีเ่จ็ด มสักตั (โอมาน) - สนามบนิสวุรรณภมู ิ     

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 …………………………………… ………………….. ………………………. 

LXR ลกุซอร-์CAI ไคโร ................................. ................... ...................... 

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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วนัทีห่นึง่    สนามบนิสวุรรณภมู ิ– สนามบนิมสักตั - สนามบนิไคโร                         (อาหารเย็น) 

 

06:00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 

ประตทูางเขา้ที ่6-7  แถว M เคานเ์ตอรส์ายการบนิโอมาน แอร ์ ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับพรอ้มอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่า่น 

 

09.10 น.     ออกเดนิทางโดยสายการบนิ โอมาน แอร ์เทีย่วบนิที ่“WY 818   

12.05 น.         ถงึสนามบนิมสักตั ประเทศโอมาน เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

14.35 น.        ออกเดนิทางโดยสายการบนิ โอมาน แอร ์เทีย่วบนิที ่“WY 405 

17.00 น.        ถงึสนามบนินานาชาตกิรงุไคโร ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระในการเดนิทางเรยีบรอ้ย

แลว้ นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไคโร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง)  

 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                    น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Helnan Dreamland Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีส่อง     ไคโร – บนิภายใน – เมอืงอสัวาน   (อาหารเชา้ + กลางวนั + เย็น) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                    หลังอาหารนําคณะเดนิทางไปสนามบนิไคโรเพือ่เดนิทางไปเมอืงอสัวาน  

00.00 น.     ออกเดนิทางโดยสายการบนิ อยีปิต ์แอร ์เทีย่วบนิที ่“…………………..  

00.00 น.        ถงึสนามบนิเมอืงอสัวาน  
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                    นําทา่นไปชม เขือ่นยกัษอ์สัวาน  

 หรอือกีชือ่หนึง่เรยีกวา่ High Dam ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพือ่ชว่ยใหม้น้ํีาหลอ่เลีย้งไรน่าตลอดปี 

อกีทัง้ยงัใชพ้ลังน้ําเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าเพือ่ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของคนทัง้ประเทศ และเพือ่

ป้องกนัน้ําไหลทว่มจากแมน้ํ่าไนลเ์วลาฝนตกหนัก ซึง่เขือ่นนีม้คีวามยาว 36,000 เมตร ซึง่ นักทอ่งเทีย่ว

สามารถมองเห็นทะเลสาบทีเ่กดิจากการสรา้งเขือ่นสรา้งแมน้ํ่าไนล ์คอื ทะเลสาบนสัเซอร ์(Nasser ) 

มคีวามลกึ 80 เมตรและกวา้ง 10 เมตร  

 

 จากนัน้นําทา่น ชม เสาหนิโอเบลสิก ์แกะสลกัจากหนา้ผาซึง่ยงัไมแ่ลว้เสร็จ (The Unfinished 

Obelisk) เป็นแทง่หนิมหมึาทีส่กดัเกอืบเสร็จแลว้  แตม่รีอยราวจงึทิง้คา้งไวเ้ชน่นัน้  แทง่หนินีเ้ป็นของ

พระนางฮทัเชปซทุ  หากไมแ่ตกรา้วจะเป็นเสาโอเบลสิกท์ีส่งู 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลสิกน์ี้

เป็นอนุสาวรยีช์นดิหนึง่ของอยีปิตโ์บราณ สรา้งเพือ่บชูาแดเ่ทพ อามนุ-รา หรอื สรุยิะเทพ  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั 

 



Page 5 of 18 

 

 

 

 นําท่านเปลี่ยนบรรยากาศลงเรือใบโบราณ ล่องไปตามแม่น้ําไนล์ หรือที่เรียกกันว่า เรอืเฟลุคกะ ( 

Felucca) ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร ์(Botanical Gardens) เป็นทีศู่นยร์วมพันธไ์มน้านาชนดิ, 

สสุานอากาขา่น, ววิชวีติความเป็นอยูข่องชาวเมอืงอัสวานสองขา้งทาง ฯลฯ ล่องเรอืชมววิทวิทัศน์อัน

งดงามหนา้เมอืงอสัวานขณะลอ่งไปตามแมน้ํ่าไนล ์ 

 

  นําทา่นเชค็อนิลง เรอืสําราญทีพั่กซึง่เป็นเรอืสําราญขนาดใหญ ่อสิระพักผอ่นตามอธัยาศัย  

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอื ( บฟุเฟต ์)  

                    พกัคา้งคนืบนเรอื   

 

วนัทีส่าม    อสัวาน – วหิารอาบซูมิเบล –อสัวาน  - ลอ่งเรอืส าราญ     (อาหารเขา้ + กลางวนั + เย็น) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ 

 

 นําทา่นออกเดนิทางโดยรถบสัปรับอากาศ มุง่หนา้สูเ่มอืงอาบซูมิเบล ระยะทางโดยประมาณ 290 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.5 ชม. มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ใหข้อ้มลูตลอดการเดนิทาง  

 

 ชม มหาวหิารอาบซูมิเบล  

 ประกอบดว้ยวหิารใหญข่อง ฟาโรหร์ามเสสที ่2 และวหิารของ เนเฟอรต์าร ีซึง่เป็นมเหสทีีรั่กของพระองค ์

วหิารอาบซูมิเบลงดงามยิง่ใหญแ่ละมชีือ่กอ้งโลกเพราะเมือ่มกีารสรา้งเขือ่นขนาดยกัษ์ทีอ่สัวาน ทําให ้

วหิาร 17 แหง่จมอยูใ่ตน้ํ้า จนองคก์ารยเูนสโกต้อ้งมาชว่ยยกใหแ้ละมหาวหิารอาบซูมิเบลก็ถกูยกขึน้สงู

จากพืน้ดนิ  65 เมตร ซึง่เป็นงานทีย่ากมาก ใชเ้วลาทัง้สิน้ 4 ปี สิน้คา่ใชจ้า่ย 40 ลา้นเหรยีญสหรัฐ  

   ภายในวหิารใหญม่หีอ้งบชูาและมรีปูสลัก 4 องคน่ั์งอยู ่หนึง่ในนัน้คอื ฟาโรหร์ามเสสที ่2 พรอ้ม

ดว้ยเทพเจา้ตา่งๆ อกี 3 องค ์และทกุปีวันที ่22 ก.พ. และวันที ่22 ต.ค. ลําแสงแรกของพระอาทติยจ์ะ

สาดสอ่งเขา้ไปตอ้งรปูสลัก และวา่กนัวา่วันที ่22 ก.พ. ตรงกบัวันประสตูขิองฟาโรหร์ามเสสที ่2 ขณะที่

วันที ่22 ต.ค. ตรงกบัวันขึน้ครองราชยข์องพระองค ์แสดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการทางการ

คํานวณของชาวอยีปิตโ์บราณ   
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เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั  

   

 จากนัน้นําทา่นออกเดนิทางกลับสูเ่มอืงอสัวาน ตามเสน้ทางเดมิ ใชเวลาเดนิทางประมาณ 3.5 ชม.  

  

ค า่  บรกิารอาหารค า่บนเรอื ซึง่มสีถานบันเทงิต่างๆไวใ้หทุ้กท่านไดเ้พลดิเพลนิ อาทเิชน่ ไนทค์ลับ, 

สระวา่ยน้ํา, รา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ  

                   พกัคา้งคนืบนเรอื   

 

วนัทีส่ ี ่     เรอืลอ่งสูเ่มอืงคอมออมโบ – เอ็ดฟ ู  (อาหารเขา้ + กลางวนั + เย็น) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

 

 เรอืลอ่งไปตามแมน้ํ่าไนล ์มุง่หนา้สูม่อืง คอมออมโบ 

 

 นําทกุทา่นเขา้ชม วหิารคอมออมโบ (Kom Ombo) ชมุชนทีต่ัง้อยูต่ดิรมิแมน้ํ่าไนล ์บา้นเรอืนสว่นใหญ่

สงูเพยีง 1 หรอื 2 ชัน้  ระหวา่งทางผา่นแหลง่เพาะปลกูทีสํ่าคัญรมิแมน้ํ่า  
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 นําทา่นชม วหิารคอม-ออม-โบ  

 ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเล็กๆ ทีล้ํ่าออกมาถงึแมน้ํ่าไนล ์ สามารถเห็นววิของแมน้ํ่าไนลอ์ันงดงาม  คําว่า “คอม” 

เป็นภาษาอาหรับ หมายถงึภเูขาเล็กๆ  วหิารนีเ้กอืบเป็นวหิารอะโครโพลสิของกรกี  หนิทีใ่ชส้รา้งแตกตา่ง

กับวหิารอืน่ๆ  อาจเป็นเพราะถูกปกคลุมดว้ยทรายเป็นเวลานาน  การวางแบบของพืน้ทีแ่ปลกและเป็น

เฉพาะตัว เป็นวหิารของเทพเจา้สององค ์คอื เทพโซเบค (Sobek) เทพเจา้แห่งความอดุมสมบูรณ์ มี

รูปร่างเป็นมนุษยแ์ต่เศยีรเป็นจระเข ้และ เทพเจา้ฮาโรเอรสิ (Haroeris) เทพเจา้แห่งการแพทยอ์ยีปิต์

โบราณ  วหิารนี้สรา้งบนเนนิเขารมิฝ่ังแมน้ํ่าไนล ์เป็นบรเิวณทีม่จีระเขช้กุชมุในสมัยโบราณ  วัดนี้จงึบชูา

เทพโซเบก ซึง่มหีัวเป็นจระเข ้ และมจีระเขม้มัมีเ่ก็บรักษาไว ้  

 

 ชมภาพแกะสลกัพระนางคลโีอพตัรา  

 ซึง่เป็นรูปแบบของเครือ่งแต่งกายในการทําภาพยนตร ์ และภาพแกะสลักทีสํ่าคัญ คอื ภาพแกะสลกั

การแพทยแ์ผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญงิอยีปิต์โบราณ และปฏทินิโบราณ  มี

รา้นคา้มากมายตัง้อยูต่ลอดแนวทา่เรอื  ขายเสือ้ผา้และสนิคา้พืน้เมอืง  
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 จากนัน้นําทกุทา่นกลับขึน้สูเ่รอื และเรอืลอ่งไปตามแมน้ํ่าไนล ์มุง่หนา้สูเ่มอิงเอ็ดฟ ู 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

 เรอืจอดเทยีบทา่เมอืงเอ็ดฟ ู

 

 นําทา่น น ัง่รถเทยีมมา้ไปชม วหิารเอ็ดฟู   

 ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งวา่  เป็นวหิารอยีปิตโ์บราณทีย่งัคงสภาพสมบรูณ์ทีส่ดุ  ตัง้อยูศู่นยก์ลางของบรเิวณที่

อยูอ่าศัย  สรา้งขึน้เพือ่บชูา เทพเจา้ฮอรัส (Horus) มเีศยีรเป็นเหนีย่ว เป็นเทพเจา้แห่งความดแีละฉลาด

รอบรู ้มองไดไ้กลเหมอืนตาเหยีย่ว อดตีวหิารถูกปกคลุมดว้ยทรายเกอืบถงึยอดตัวเสาและหัวเสาเป็น

เวลานาน ปี ค.ศ. 1860 มกีารขนทราย ปรากฏวา่ตัววหิารยงัแข็งแรง แน่นหนา  ขนาดของวหิารยาว 137 

เมตร มเีสาใหญแ่บบไพรอนทีว่ัดได ้79 เมตรตรงดา้นหนา้และสงู 36 ม. วหิารนีม้ขีนาดใหญ่และสวยงาม   

(กรณุาทปิคนขบัรถมา้ทา่นละ US$ 1)  

 

  

 สมควรแกเ่วลานําทา่นกลับสูเ่รอื เรอืลอ่งไปตามแมน้ํ่าไนล ์มุง่หนา้สูเ่มอืงลักซอร ์ 

 พักผอ่นอสิระตามอธัยาศัยบนเรอื 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารบนเรอื ซึง่มสีถานบันเทงิต่างๆไวใ้หทุ้กท่านไดเ้พลดิเพลนิ อาทิ

เชน่ ไนทค์ลับ, สระวา่ยน้ํา, รา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ  

                   พกัคา้งคนืบนเรอื   
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วนัทีห่า้    ทา่เรอืเมอืงลกัซอร ์– หบุเขากษตัรยิ ์– วหิารคานคั – วหิาร ลกัซอร ์– บนิภายใน – ไคโร   

               (อาหารเขา้ + กลางวนั + เย็น) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรอื 

 

 นําทา่นเชค็เอา้ทอ์อกจากเรอืสําราญ จากนัน้ออกเดนิทางโดยรถบสัปรับอากาศ ขา้มไปฝ่ังตะวันตกของ

แมน้ํ่าไนล ์(West Bank) หรอื นครธบีสใ์นสมยัอยีปิตโ์บราณ   

อดตีเชือ่วา่เป็นทีอ่ยูข่องคนตาย หรอื นครของผูว้ายชนม ์(Necropolis of Thebes) เต็มไปดว้ยกลุม่

โบราณสถานทีม่ปีระวตัน่ิาพศิวง ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ   

 

ชม หบุผากษตัรยิ ์(Valley of the Kings)  

ทีฝั่งพระศพของฟาโรห ์63 พระองค ์ตัง้อยูท่ีเ่ทอืกเขาทบีนั  ทา่นสามารถเลอืกเขา้ชมไดเ้พยีง 3 สสุาน  

ดา้นหนา้ทางเขา้สสุานฟาโรหบ์นยอดเขานัน้ดคูลา้ยปลายแหลมยอดปิรามดิ  เป็นการเลอืกหวงซุย้ในการ

ฝ่ังศพ  ใหค้ลา้ยวา่ฝังอยูใ่ตปิ้รามดิ  สสุานเหลา่นีเ้ป็นสสุานทีถ่กูเลอืกใหเ้ป็นสสุานทีเ่กบ็ มมัมีแ่ละสมบตัิ

ของกษัตรยิถ์งึ 63 สสุาน  แตล่ะสสุานมขีนาดใหญเ่ล็กตา่งกนั  ขึน้อยูก่บัระยะเวลาครองราชย ์ สสุานเริม่

สรา้งเมือ่ฟาโรหค์รองราชย ์ และปิดเมือ่ฟาโรหส์ ิน้พระชนม ์ ภายในหลมุมจีติรกรรมทีง่ดงามสสีดใสราว

กบัเพิง่วาดเสร็จไมน่านนี ้ (ไมร่วมคา่เขา้สสุานของฟาโรหต์ตุนัคามอน  ทา่นละ 300 อยิปิปอนด ์

ถา้ตอ้งการชมกรณุาตดิตอ่ไกด)์ 



Page 10 of 18 

 

 

 

  ชม วหิารฮคัเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut)  

 ออกแบบโดยสถาปนกิ ชือ่ “เซเนมทุ” กว่า 3,500 ปีมาแลว้เป็นทีป่ระดษิฐานพระศพของ ฟาโรหห์ญงิ

ฮตัเชพซตุ รูจั้กในนาม “ราชนิหีนวด” ฟาโรหห์ญงิองคเ์ดยีวในประวัตศิาสตรอ์ยีปิต ์ทีรุ่่งเรอืงมากในสมัย

ของพระองค ์ 

 

 ชมอนสุาวรยีแ์หง่เมมนอน (Colossi of Memnon)  

 หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใชเ้ป็นวหิารประกอบพธิีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3  

ประมาณ 2,000 กวา่ปีกอ่น  เกดิเหตแุผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรง  ทําใหต้ัววหิารพังลงมา  เหลอืเพยีงรปูสลัก

หนิทรายขนาดใหญ ่2 รปู สงู 20 เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั 

 

  นําทา่นชม มหาวหิารคารน์คั (The Temple of Karnak)  

 วหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ตัววหิารหลังเดยีวมเีนื้อทีถ่งึ 60 เอเคอร ์ ซึง่ใหญ่พอทีจ่ะนําโบสถข์นาดใหญ่

ของยโุรปไปวางไดถ้งึ 10 หลัง มหาวหิารแห่งนี้เริม่กอ่สรา้งในสมัยฟาโรหท์ุตโมซสิที ่1 เพือ่ถวายแด่

เทพอมอน-รา เมือ่กวา่ 3,600 ปี มาแลว้ หลังจากนัน้ ฟาโรหอ์งคต์่างๆ ก็เริม่สรา้งเพิม่เตมิ ทําใหว้หิารมี

ขนาดใหญข่ึน้อยา่งมาก  

 

 นําทา่นชม วหิารลกัซอร ์(The Temple of Luxor)  

 ซึง่สรา้งถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตรยิแ์ห่งเทพ เชน่กัน วหิารแห่งนี้ไดรั้บการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 

ภายในบรเิวณวหิารประกอบดว้ยซุม้ประตูขนาดใหญ่และรูปสลักหนิแกรนิตขนาด มหมึา สลักเป็นรูป

ฟาโรหร์ามเซสที ่2 และมหาราชนิเีนเฟอตาร ีชมเสาโอบลิสิก ์เสาหนิแกรนติขนาดใหญ่ซึง่แกะสลักดว้ย

อักษรอยีปิตโ์บราณ(เฮโรกรฟิฟิค) เพือ่สรรเสรญิเทพเจา้อมอนรา ซึง่ท่านอาจจะไดเ้ห็นเสาเชน่นี้อกีที ่ 
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ปลาซ เดอ ลา ทรอิอง (Place de la Triamph) เมอืงปารสี ประเทศฝร่ังเศส ภาพสลักทีว่หิารแห่งนี้ก็ถอื

ไดว้า่น่าสนใจไมน่อ้ย เชน่ ภาพขบวนนักรบเดนิแถว ทีส่ลักอยา่งแตกตา่งกนัวา่เป็นนักรบชนชาตใิดบา้ง  

 

 นอกจากนัน้ ดา้นหนา้วหิารจะม ีถนนสฟิงซห์นา้แพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กโิลเมตรใชเ้ป็นทาง

เชือ่มระหวา่งวหิารลักซอรก์บัวหิารคารนั์ค  

 

 น าทา่นเยีย่มชม พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดลกัซอร ์ 

                     

 เดนิทางไปยงัสนามบนิลกุซอรเ์พือ่บนิไปยงัสยามบนิไคโร เทีย่วบนิที ่........... 

........... น.  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงไคโร เดนิทางโดยรถบสัปรับอากาศเขา้สูต่ัวเมอืงไคโร 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                    น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Helnan Dreamland Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีห่ก   ไคโร – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์– พรีะมดิ – สฟรงิซ ์– กซีา่ - ตลาดขา่นเอลคาล ิ            

               (อาหารเขา้ + กลางวนั + เย็น) 

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

                     

 จากนัน้นําคณะเดนิทางเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์อนัเลือ่งชือ่ของโลกเป็นสถานทีท่ี่

รวมศลิปะวตัถโุบราณมากมายทีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ 

 

 ชม  โลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค าของฟาโรหต์ตุนัคาเมนและสมบตัสิว่นตวัอกี

มากมายของพระองค ์ 

 อาท ิเตยีงบรรทม รถศกึและเกา้อีบ้รรลังกท์องคําซึง่ภาพบนพนักเกา้อีโ้รแมนตกิมาก เป็นภาพของ

ฟาโรหต์ตุันคาเมนน่ังอยูบ่นเกา้อีแ้ละมเหสขีองพระองคกํ์าลังทาน้ํามนัหอมให ้ทัง้คูใ่สร่องเทา้แตะคนละ

ขา้งอนัแสดงถงึความรักอนัลกึซึง้ นอกจากนีท้า่นยงัจะไดช้มสมบตัอินัล้ําคา่อืน่ๆ อกีจํานวนมาก เชน่ 

แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต  สิง่ของทัง้หมดลว้นมอีายเุกา่แกก่วา่ 3,300 ปี (ชมมมัมีข่อง

ฟาโรหร์ามเสสที ่2 และมนัมีข่องกษตัรยิท์ ัง้ 11 พระองค ์คา่เขา้ชมไมไ่ดร้วมอยูใ่นรายการ 

ประมาณ 300 อยิปิตป์อนด)์ 
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เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคารทอ้งถิน่  

 

บา่ย นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงกซีา่ เพือ่เขา้ชม “มหาปีรามดิ”   

 หนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลกเป็นชือ่เรยีกของสถานทีฝั่งพระศพของเมอืงเลโทโพลสิโบราณ(ปัจจบุนั

คอื ไคโร) ครอบคลมุพืน้ที ่2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสงูทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้เป็นทีต่ัง้ของมหาปิรามดิ 

3 องค ์ซึง่องคฟ์าโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณสรา้งขึน้เพือ่ฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นสิง่กอ่สรา้งที่

ย ิง่ใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 30 ปี สรา้งจากแทง่หนิขนาดใหญม่าก แตล่ะ

กอ้นหนักกวา่ 2 ตัน หนิแตล่ะกอ้นวางชดิตดิกนัแบบแนบสนทิมาก แมแ้ตก่ระดาษก็สอดไมผ่า่น ซึง่

ประกอบดว้ย 

1) ปิรามดิคอีอพส ์(Cheops) หรอืปิรามดิคฟู ูสรา้งในพืน้ที ่53 ตร.ม. สงู 146 เมตร สรา้งดว้ยหนิแกรนติ 2.3 ลา้น

แทง่ นา้หนักกวา่กวา่ 60 ตันภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ ่หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระ

ราชนิ ีเป็นปิรามดิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก กลา่วกนัวา่อาจนาวหิารเซน็ตปิ์เตอรท์ีก่รงุโรมรวมกบัวหิารเซน็ต์

ปอลทีล่อนดอน และดโูอโมวหิารแหง่เมอืงฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามดิแหง่นีไ้ดอ้ยา่งสบาย  

2) ปิรามดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 กอ่น ค.ศ. สงู 136 เมตร ตา่กวา่ปิรามดิ 10 เมตร สรา้ง

บนเนนิดนิขนาดใหญ ่จงึทาใหด้สูงา่กวา่ปิรามดิ 2 องค ์กนิเนือ้ทีป่ระมาณ 1.6 ลา้นลกูบาศกเ์มตร มหีอ้ง

โถงกวา้ง 2 หอ้ง แตภ่ายในถกูบกุรกุ ทาลายเสยีหายมาก  

3) ปิรามดิมเิซรนิุส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 กอ่น ค.ศ. มขีนาดเล็กทีส่ดุ สงู 66.45 เมตร 

ปัจจุบันสงูเพยีง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร ชม “สฟิงซ”์ ทีแ่กะสลักจากเนนิหนิธรรมชาต ิมสีว่นหัว

เป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละลําตัวเป็นสงิโต ทา่นอาจจะขีอ่ฐูกลางทะเลทรายชมทวิทัศน์รอบๆโดยมหีมู่
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ปีรามดิเป็นฉากหลัง อสิระเดนิเทีย่วตามอธัยาศัย (หรอืเขา้ไปชมภายในตวัปีระมดิซึง่เชือ่วา่เป็นทีฝ่งั

พระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมดิน ัน้ ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่ มทีางเดนิซึ่งเรา

สามารถเดนิลงไปดูได ้คา่เขา้ชมไม่ไดร้วมอยู่ในคา่บรกิารทวัร ์และตอ้งไปเขา้ควิซือ้บตัรเอง 

เนือ่งจากในแตล่ะวนัจะมผีูเ้ขา้ชมไดไ้มเ่กนิวนัละ 300 คนเทา่น ัน้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แวะชม ศนูยก์ลางการท า “กระดาษปาปีรสุ”  

 ซึง่เป็นกระดาษชนดิแรกของโลกทําจากตน้กก (PAPYRUS) ใชบ้ันทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และ

เหตกุารณ์ในสมยัอยีปิตโ์บราณ 

 

 แวะชม โรงงานผลติหวัน า้หอม PERFUME FACTORY  

 กลา่วกนัว่าการทําน้ําหอมแบบนี้สบืทอดมาตัง้แต่สมัย พระนางคลโีอพัตรา และยังเป็นศูนยก์ลาง แหล่ง

ผลดิหัวน้ําหอมขนาดใหญใ่หก้บัยีห่อ้แบรนดเ์นมดัง ๆหลายยีห่อ้อกีดว้ย 
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                    พรอ้มทัง้จะไดช้มววิเมอืงไคโรจากมมุสงูอสิระเลอืกซือ้สิน้คา้พืน้เมอืงมากมายที ่“ตลาดขา่นเอลคาลลี”ี 

ตลาดสําคัญทางการคา้ขายของพืน้เมอืงและแหลง่สนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุไคโร ทา่นสามารถ

เลอืกซือ้ของพืน้เมอืงสวยๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นขวดน้ําหอมทีทํ่าดว้ยมอื สนิคา้ตา่งๆ เครือ่ง

ทองรปูพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีร่ะลกึแบบพืน้เมอืง เดนิทางสูส่นามบนิ

ไคโร 

 

ค า่                 บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

 หลงัอาหารน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิไคโร 

 

วนัทีเ่จ็ด         มสักตั (โอมาน) – สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                                   (B/L/D)  

 

01.25 น.     ออกเดนิทางโดยสายการบนิ โอมาน แอร ์เทีย่วบนิ ที ่WY 408  

06.55 น. ถงึสนามบนิเมอืงมสักตั 

08.50 น.         ออกเดนิทางโดยสายการบนิ โอมาน แอร ์เทีย่วบนิที ่“WY 815  

18.00 น.        ถงึ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ    

 

****************************************** 

 

**รายการทวัรอ์าจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามตารางการเดนิทางของเรอื โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั** 
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ในกรณีทีผู่โ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมกีารออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรอืต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯทราบทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ทกุประเภท  

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิข ึน้ในกรณีทีท่วัรม์กีารยกเลกิการเดนิทาง  

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 

 

หมายเหต ุ

 ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั

เป็นหลกั 

 ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต า่กวา่ 20 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่นแปลง

ขนาดของพาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 ทางทวัรบ์รกิารยืน่วา่อยีปิตแ์บบหมูค่ณะโดยใชเ้พยีงส าเนา PASSPORT ทีม่อีายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน 

นบัจากวนัสิน้สดุการเดนิทางเทา่น ัน้ โดยใชร้ะยะเวลาด าเนนิการประมาณ 30 วนั กอ่นการเดนิทาง ผูจ้องตอ้ง

น าสง่ส าเนา PASSPORT ใหท้างทวัรภ์ายในวนัที ่21 เมษายน 66 *และทางบรษิทั ฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบใน

กรณีทีย่ ืน่วซีา่อยีปิตไ์ปแลว้ผูเ้ดนิทางมกีารเปลีย่น PASSPORT ซึง่จะสง่ผลใหไ้มไ่ดร้บัการอนมุตัใหเ้ดนิทาง 

 

 

***เด็กทีอ่าย ุเกนิ 6 ขวบ บงัคบัตอ้งเสรมิเตยีงคะ่*** 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 

พกัเดยีวเพิม่ 

 

7-13 กนัยายน 66 

22-28 กนัยายน 66 

12-18 ตลุาคม 66 

19-25 ตลุาคม 66 

 

71,988.- 

72,988.- 

75,988.- 

75,988.- 

71,988.- 

72,988.- 

75,988.- 

75,988.- 

70,988.- 

71.988.- 

75,988.- 

75,988.- 

9,900.- 

9’900.- 

11,500.- 

11,500.- 

เก็บทปิส าหรบัไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถ 80 USD/ทา่น/ทรปิ 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ กรงุเทพ-มสักตั-ไคโร–มสักตั - กรงุเทพ ชัน้ประหยดั 

โดยสายการบนิ โอมาน แอร ์รวมน้ําหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม 1 ใบ/ทา่น 

2.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไคโร-อสัวาน ชัน้ประหยดั 

โดยสายการบนิ อยีปิต ์แอร ์รวมน้ําหนักกระเป๋า 23 กโิลกรัม 1 ใบ/ทา่น 

3.   คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

4.   คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั  

     รวมทัง้สิน้ 2 คนื และบนเรอื 3 คนื 

5.   คา่รถปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่าํนาญเสน้ทาง  

6.   คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 

7.   คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ  

8.   คา่วซีา่ประเทศอยีปิต ์(วซีา่กรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยืน่วซีา่กอ่นการเดนิทาง 30 วัน (สําหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย) 

9.   คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรค์นไทยมอือาชพีผูช้าํนาญเสน้ทาง 

10. คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 2,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท 

     วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเทา่นัน้”) 

 

(หมายเหต:ุ คา่ประกนัอบุติเิหตสํุาหรับเด็กทีม่อีายตํุ่ากวา่ 6 เดอืน และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 75 ปี 

ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ภาษีมลูคา่ 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

3. คา่ขีอ่ฐู, คา่เขา้มดุลงไปในปิรามดิ, คา่เขา้ชมหอ้งมมัมีฟ่าโรห ์11 พระองค ์ทีพ่พิธิภณัฑฯ์ และรายการอืน่ทีไ่มไ่ดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 

4. คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ สัง่พเิศษนอกเหนือรายการ, มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษ ฯลฯ 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ  USD 80 / ตอ่ทา่น / ทรปิ  

คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทยแลว้แตค่วามพงึพอใจของลกูคา้ 

 

คา่ยืน่วซีา่เดีย่วทีเ่มอืงไทย *ในกรณ๊ผูเ้ดนิทางไมส่ะดวกใหท้างทัวรย์ืน่วซีา่กรุ๊ปให ้

  

เงือ่นไขในการจองทวัร ์

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 26,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 

งวดที ่2 :ช าระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วนั หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 
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หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั 

 

กรณียกเลกิ 

 

ยกเลกิหลังจากวางเงนิมัดจํา บรษัิทฯจะคดิค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่ม่

สามารถ คนืเงนิได ้(ตัวอยา่งเชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจําหอ้งพัก เป็นตน้)  

ยกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจํานวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะทําเรือ่งยืน่เอกสารไป

ยงัสายการบนิ โรงแรม และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี้ อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนนิการ 

ซึง่ไมส่ามารถแจง้ไดว้่าสามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่ับการพจิารณาและตัดสนิใจ

ของสายการบนิ โรงแรมและในทกุๆบรกิารอืน่ๆเป็นสําคัญ  

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 21 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่น  ซึง่ใน

กรณีนีท้าง  บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น้ํามนั หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกู

ปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

หากลกูคา้ทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิลกูคา้ตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่10,000 บาท และคา่วซีา่ตามที่

สถานฑตูฯ เรยีกเก็บ 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ ในกรณีทีส่ง่หนา้พาสปอรต์อายเุหลอืนอ้ยกวา่ 6 เดอืน ทาง

บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบกรณีสายการบนิปฏเิสธในการขึน้เครือ่ง 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ** 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาชําระคา่มัดจําทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไม่ชําระตามกําหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนทําใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้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) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ที่ดูแล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ชําระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ําคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจําตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจํากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


