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Code: IP03-EGY-Wonderful-86WY-26May-02Jun2023-72-A230320 

 

WONDERFULL EGYPT 

(EGT-WD-F8D6DN-WY ) 

ดนิแดนมหศัจรรย ์......อยีปิต ์ 

บนิสายการบนิแหง่ชาต ิโอมาน แอร ์(WY ) 
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ตารางการเดนิทาง 

วันที ่ สถานทีท่อ่งเทีย่ว 

รายละเอยีด อาหาร โรงแรมทีพ่ักระดับ 4-5  

ดาว 

หรอืเทยีบเทา่ 

เชา้ กลางวัน เย็น 

วันศกุร ์ที ่

26 พ.ค.66 

สนามบนิสวุรรณภมู-ิสนามบนิมสักตั-สนามบนิ

ไคโร (-/-D) 
   Helnan Dreamland Hotel 

วันเสาร ์ที ่

27 พ.ค.66 

เมอืงหลวงเมมฟิส ซกัการา-หมูบ่า้นชาวอยีปิต ์

–ปิรามดิ-สฟรงิซ ์กซีา่  ไคโร (B/L/D) 
   Helnan Dreamland Hotel 

วันอาทติย ์ที ่

28 พ.ค.66 

พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตอิยีปิต ์–ป้อมปราการชทิา

เดล – สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ี– ตลาดขา่น

เอลคาลลี ี (B/L/D) 

   Helnan Dreamland Hotel 

วันจันทร ์ที ่

29 พ.ค.66 

น่ังเครือ่งบนิภายในไปอสัวาน –ลอ่งเรอืใบ

โบราณเฟลกุะ  (B/L/D) 
   พักคา้งคนืบนเรอื   

วันองัคาร ที ่

30 พ.ค.66 

อบซูมิเบล – มหาวหิารอบซูมิเบล –อสัวาน –

เขือ่นยกัษ์อสัวาน –เสาหนิโอเบลสิก ์- วหิาร

คอมออมโบ –ชมหบุผากษัตรยิ-์เอ็ดฟ ู               

                                                

(B/L/D) 

   พักคา้งคนืบนเรอื   

วันพธุ ที ่

31 พ.ค.66 

วหิารเอด็ฟ ู– ลกุซอร ์–อสิระพักผอ่นบนเรอื  

(B/L/D) 
   พักคา้งคนืบนเรอื   

วันพฤหัสฯที ่

1 ม.ิย.66 

หบุเขากษัตรยิ ์– วหิารฮตัเฟตซสุ – รปูปัน้หนิ

แมมมอน – วหิารคารนั์ค – วหิารลกุซอร ์-  

สนามบนิลกุซอรบ์นิภายในไปไคโร - ไคโร                 

                                                

(B/L/D) 

    

วันศกุร ์ที ่

2 ม.ิย.66 

มสักตั (โอมาน) - สนามบนิสวุรรณภมู ิ
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ตารางเสน้ทางการบนิ 

เสน้ทางการบนิ 
เวลาออกเดนิทาง-เวลาถงึ

ปลายทาง 
เทีย่วบนิ 

ระยะเวลาในการเดนิทาง 

โดยประมาณ 

สวุรรณภมู ิBKK-MCT มสักตั 09.10-12.00 WY818 6.20 ชัว่โมง 

มสักตั MCT-CAI ไคโร 14.40-17.00 WY405 4.35 ชัว่โมง 

CAI มสักตั-ASW อสัวาน .............................. ................ ........................... 

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

ไคโร CAI-MCT มสักตั 01.25-07.20 WY408 3.50 ชัว่โมง 

มสักตั MCT-BKK สวุรรณภมู ิ 08.50-18.00 WY815 5.45 ชัว่โมง 

 

ศกุร ์ 26 พ.ค.66  สนามบนิสวุรรณภมู ิ- สนามบนิมสักตั-สนามบนิไคโร        (-/-D) 

 

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

ประตูทางเขา้ที ่6-7  แถว M เคานเ์ตอรส์ายการบนิโอมาน แอร ์ ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่า่น 

 

09.00 น.     ออกเดนิทางโดยสายการบนิ โอมาน แอร ์เทีย่วบนิที ่“WY 818   

12.00 น.    ถงึสนามบนิมสักตั ประเทศโอมาน เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

14.40 น.     ออกเดนิทางโดยสายการบนิ โอมาน แอร ์เทีย่วบนิที ่“WY 405 

17.00 น.     ถงึสนามบนินานาชาตกิรงุไคโร ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระในการเดนิทางเรยีบรอ้ย

แลว้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไคโร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง)  

 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

                    น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Helnan Dreamland Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
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เสาร ์ 27 พ.ค.66 เมอืงหลวงเมมฟิส ซกัการา - หมูบ่า้นชาวอยีปิต ์– ปิรามดิ -สฟรงิซ ์ - กซีา่              

(B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางไป เมอืงเมมฟิส  

 เมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่แรกในยคุอยีปิตโ์บราณกวา่ 5,000 ปี เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการบันทกึในประวัตศิาสตรว์่ามี

ความส าคัญในการรวมอยีปิตบ์น และอยีปิตล์า่ง ใหเ้ป็นหนึง่เดยีวโดยกษัตรยิเ์มนา  ปฐมกษัตรยิแ์หง่ราชวงศ์

ที ่1  

  ทีน่ีท่า่นจะไดช้ม รปูแกะสลักขนาดยกัษ์ ดว้ยหนิอลาบาสเตอรข์อง ฟาโรหร์ามเสสที ่2 ฝีมอืการแกะสลัก

เป็นเยีย่ม ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นตัวฐานรากของสถานทีโ่บราณและรปูแกะสลักจากหนิทีย่งัหลงเหลอือยู่

ในระดับพืน้ดนิ และตน้อนิทผาลัมขึน้สวยงามเป็นทวิแถว  

 

 เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงโบราณทีใ่กลก้นัอกีเมอืงคอื ซคัคารา่  

 เพือ่ชม ปีรามดิข ัน้บนัได เป็นสิง่ก่อสรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานทีฝั่งพระศพของ กษัตรยิซ์อเซอร ์และ

เป็นตน้แบบของปีรามดิในยคุต่อมา ท่านจะไดท้ราบเรือ่งของปีรามดิตัง้แต่ผูส้รา้งไปจนถงึวธิกีารสรา้ง  การ

ตัดหนิและอืน่ๆ อกีนานับประการทีน่่าพศิวงชวนใหค้น้หา  

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
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บา่ย น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงกซีา่ เพือ่เขา้ชม “มหาปีรามดิ”   

 หนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลก เป็นชือ่เรยีกของสถานทีฝั่งพระศพของเมอืงเลโทโพลสิโบราณ (ปัจจบุนั

คอื ไคโร) ครอบคลมุพืน้ที ่2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสงูทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้เป็นทีต่ัง้ของมหาปิรามดิ 3 

องค ์ซึง่องคฟ์าโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณสรา้งขึน้เพือ่ฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่

และเกา่แกท่ีส่ดุของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 30 ปี สรา้งจากแทง่หนิขนาดใหญม่าก แตล่ะกอ้นหนักกวา่ 

2 ตัน หนิแตล่ะกอ้นวางชดิตดิกนัแบบแนบสนทิมาก แมแ้ตก่ระดาษก็สอดไมผ่า่น ซึง่ประกอบดว้ย 

 

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

แทง่ นา้หนักกวา่กวา่ 60 ตันภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ ่หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชนิ ี

เป็นปิรามดิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก กลา่วกนัวา่อาจนาวหิารเซน็ตปิ์เตอรท์ีก่รงุโรมรวมกบัวหิารเซน็ตป์อลที่

ลอนดอน 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 มหีอ้งโถง

กวา้ง 2 หอ้ง แตภ่ายในถกูบกุรกุ ทาลายเสยีหายมาก  

 

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

ปัจจบุนัสงูเพยีง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     

 

 ชม “สฟิงซ”์ ทีแ่กะสลกัจากเนนิหนิธรรมชาต ิมสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสงิโต ทา่น

อาจจะขีอ่ฐูกลางทะเลทรายชมทวิทศันร์อบๆโดยมหีมูปี่รามดิเป็นฉากหลัง  

 

 อสิระเดนิเทีย่วตามอธัยาศัย (หรอืเขา้ไปชมภายในตวัปีระมดิซึง่เชือ่วา่เป็นทีฝ่งัพระศพขององค์

ฟาโรหผ์ูส้รา้งปีระมดิน ัน้ ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ ่มทีางเดนิซึง่เราสามารถเดนิลงไปดไูด ้คา่

เขา้ชมไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่บรกิารทวัร ์และตอ้งไปเขา้ควิซือ้บตัรเอง เนือ่งจากในแตล่ะวนัจะมผีูเ้ขา้

ชมไดไ้มเ่กนิวนัละ 300 คนเทา่น ัน้) 

 

 แวะชม ศนูยก์ลางการท า “กระดาษปาปีรสุ” ซึง่เป็นกระดาษชนดิแรกของโลกท าจากตน้กก (PAPYRUS) 

ใชบ้นัทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์ในสมยัอยีปิตโ์บราณ 

 

 แวะชม โรงงานผลติหวัน า้หอม PERFUME FACTORY ซึง่กล่าวกันว่าการท าน ้าหอมแบบนี้สบืทอดมา

ตัง้แตส่มยั พระนางคลโีอพัตรา และยงัเป็นศนูยก์ลาง แหลง่ผลดิหัวน ้าหอมขนาดใหญใ่หก้บัยีห่อ้แบรนดเ์นม

ดัง ๆหลายยีห่อ้อกีดว้ย 

 



Page 6 of 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

                    น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Helnan Dreamland Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

 

อาทติย ์  28 พ.ค.66 พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตอิยีปิต ์–ป้อมปราการชทิาเดล – สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ี

– ตลาดขา่นเอลคาลลี ี                                                                               (B/L/D)  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 จากนัน้น าคณะเดนิทางเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์อนัเลือ่งชือ่ของโลก 

 เป็นสถานทีท่ีร่วมศลิปวัตถโุบราณมากมายทีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ 

 

 ชม  โลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค าของฟาโรหต์ตุนัคาเมนและสมบตัสิว่นตวัอกีมากมาย

ของพระองค ์อาท ิเตยีงบรรทม รถศกึและเกา้อีบ้รรลังกท์องค าซึง่ภาพบนพนักเกา้อีโ้รแมนตกิมาก เป็น

ภาพของฟาโรหต์ตุันคาเมนน่ังอยูบ่นเกา้อีแ้ละมเหสขีองพระองคก์ าลังทาน ้ามนัหอมให ้ทัง้คูใ่สร่องเทา้แตะ

คนละขา้งอนัแสดงถงึความรักอนัลกึซึง้ นอกจากนีท้า่นยงัจะไดช้มสมบตัอินัล ้าคา่อืน่ๆ อกีจ านวนมาก เชน่ 
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แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต  สิง่ของทัง้หมดลว้นมอีายเุกา่แกก่วา่ 3,300 ปี (ชมมมัมีข่อง

ฟาโรหร์ามเสสที ่2 และมนัมีข่องกษตัรยิท์ ัง้ 11 พระองค ์คา่เขา้ชมไมไ่ดร้วมอยูใ่นรายการ 

ประมาณ 300 อยิปิตป์อนด)์ 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคารทอ้งถิน่  

                     

 น าทกุทา่นขึน้ชม ป้อมปราการ (Citadel)  

 ซึง่ถกูสรา้งขึน้โดย ผูน้ าซาลาดนิในปี ค.ศ.1176 และเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพือ่ใชใ้นการตอ่สูใ้นสงครามครู

เสด    ซึง่ภายในสามารถชมทีพั่กและทีต่ัง้ของรัฐบาลในสมยันัน้   

 

 ชม สเุหรา่แหง่โมฮมัเม็ดอาล ี 

 เริม่สรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรกีตามแบบอยา่งออตโตมนั

หรอืตรุกใีนปัจจบุนั ภายในมนีาฬกิาบนลานในสเุหรา่ซึง่เป็นของขวัญในการแลกเปลีย่นกบัอนุสาวรยีป์ลาย

แหลมโอบลิสิกข์องรามเสสที ่2 เพือ่เป็นการสรา้งสมัพันธไมตรอีนัดรีะหวา่งอยีปิตแ์ละฝร่ังเศส พรอ้มทัง้จะ

ไดช้มววิเมอืงไคโรจากมมุสงู 
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 อสิระเลอืกซือ้สิน้คา้พืน้เมอืงมากมายที ่“ตลาดขา่นเอลคาลลี”ี  

 ตลาดส าคัญทางการคา้ขายของพืน้เมอืงและแหลง่สนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญท่ีส่ดุในกรงุไคโร ทา่นสามารถเลอืก

ซือ้ของพืน้เมอืงสวยๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นขวดน ้าหอมทีท่ าดว้ยมอื สนิคา้ตา่งๆ เครือ่งทองรปูพรรณและ

เพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีร่ะลกึแบบพืน้เมอืง  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

                    น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Helnan Dreamland Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

 

จนัทร ์  29 พ.ค.66 น ัง่เครือ่งบนิภายในไปอสัวาน –ลอ่งเรอืใบโบราณเฟลกุะ        (B/L/D)  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ แบบ SET BOX 

                     

 น าคณะเดนิทางไปสนามบนิไคโรเพือ่เดนิทางไปเมอืงอสัวาน  

 

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

00.00 น.   ถงึสนามบนิเมอืงอสัวาน  

  

 จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั เรอืส าราญทีพั่กซึง่เป็นเรอืส าราญขนาดใหญ ่ลอ่งไปตามแมน่ ้าไนล ์ 

 

 จากนัน้น าท่าน ชม เสาหนิโอเบลสิก ์แกะสลักจากหนา้ผาซึง่ยังไมแ่ลว้เสร็จ (The Unfinished Obelisk) 

เป็นแทง่หนิมหมึาทีส่กดัเกอืบเสร็จแลว้  แตม่รีอยราวจงึทิง้คา้งไวเ้ชน่นัน้  แทง่หนินีเ้ป็นของพระนางฮัทเชป

ซทุ  หากไมแ่ตกรา้วจะเป็นเสาโอเบลสิกท์ีส่งู 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลสิกน์ี้เป็นอนุสาวรยีช์นดิ

หนึง่ของอยีปิตโ์บราณ สรา้งเพือ่บชูาแดเ่ทพ อามนุ-รา หรอื สรุยิะเทพ  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 

 

 ลอ่งเรอืใบโบราณ เรอืเฟลุคกะ( Felucca) ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร ์(Botanical Gardens) เป็นที่

ศูนยร์วมพันธไ์มน้านาชนดิ, สุสานอากาขา่น, ววิชวีติความเป็นอยูข่องชาวเมอืงอัสวานสองขา้งทาง ฯลฯ 

ลอ่งเรอืชมววิทวิทัศนอ์นังดงามหนา้เมอืงอสัวานขณะลอ่งไปตามแมน่ ้าไนล ์ 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่บนเรอื ( บฟุเฟต ์)  

                    พกัคา้งคนืบนเรอื   

วนั  

องัคาร   30 พ.ค.66 อบซูมิเบล – มหาวหิารอบซูมิเบล –อสัวาน –เขือ่นยกัษอ์สัวาน –เสาหนิโอเบ

ลสิก ์– วหิารคอมออมโบ –ชมหบุผากษตัรยิ-์เอ็ดฟู                                                (B/L/D)  

 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ 

                   

 ชม มหาวหิารอาบซูมิเบล  

 ประกอบดว้ยวหิารใหญข่อง ฟาโรหร์ามเสสที ่2 และวหิารของ เนเฟอรต์าร ีซึง่เป็นมเหสทีีรั่กของพระองค ์

วหิารอาบซูมิเบลงดงามยิง่ใหญแ่ละมชีือ่กอ้งโลกเพราะเมือ่มกีารสรา้งเขือ่นขนาดยกัษ์ทีอ่สัวาน ท าใหว้หิาร 

17 แหง่จมอยูใ่ตน้ ้า จนองคก์ารยเูนสโกต้อ้งมาชว่ยยกใหแ้ละมหาวหิารอาบซูมิเบลก็ถกูยกขึน้สงูจากพืน้ดนิ  

65 เมตร ซึง่เป็นงานทีย่ากมาก ใชเ้วลาทัง้สิน้ 4 ปี สิน้คา่ใชจ้า่ย 40 ลา้นเหรยีญสหรัฐภายในวหิารใหญม่ี

หอ้งบชูาและมรีปูสลกั 4 องคน่ั์งอยู ่หนึง่ในนัน้คอื ฟาโรหร์ามเสสที ่2 พรอ้มดว้ยเทพเจา้ตา่งๆ อกี 3 องค ์

และทกุปีวันที ่22 ก.พ. และวันที ่22 ต.ค. ล าแสงแรกของพระอาทติยจ์ะสาดสอ่งเขา้ไปตอ้งรปูสลัก และวา่

กนัวา่วันที ่22 ก.พ. ตรงกบัวันประสตูขิองฟาโรหร์ามเสสที ่2 ขณะทีว่ันที ่22 ต.ค. ตรงกบัวันขึน้ครองราชย์

ของพระองค ์แสดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการทางการค านวณของชาวอยีปิตโ์บราณ   

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอื 
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 น าทา่นไปชม เขือ่นยกัษอ์สัวาน  

 หรอือกีชือ่หนึง่เรยีกวา่ High Dam ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1960 เพือ่  ชว่ยใหม้นี ้าหลอ่เลีย้งไรน่าตลอดปี อกี

ทัง้ยงัใชพ้ลังน ้าเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าเพือ่ใหเ้พยีงพอกับความตอ้งการของคนทัง้ประเทศ และเพือ่ป้องกัน

น ้าไหลท่วมจากแม่น ้าไนลเ์วลาฝนตกหนัก ซึง่เขือ่นนี้มคีวามยาว 36,000 เมตร ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถ

มองเห็นทะเลสาบทีเ่กดิจากการสรา้งเขือ่นสรา้งแมน่ ้าไนล ์คอื ทะเลสาบนสัเซอร ์ 

 

 

 เรอืลอ่งไป คอมออมโบ (Kom Ombo)  

 ชมุชนทีต่ัง้อยูต่ดิรมิแมน่ ้าไนล ์บา้นเรอืนสว่นใหญส่งูเพยีง 1 หรอื 2 ชัน้  ระหว่างทางผ่านแหล่งเพาะปลูกที่

ส าคัญรมิแมน่ ้า  

 

 น าทา่นชม วหิารคอม-ออม-โบ  

 ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเล็กๆ ทีล่ ้าออกมาถงึแมน่ ้าไนล ์ สามารถเห็นววิของแมน่ ้าไนลอ์นังดงาม  ค าวา่ “คอม” เป็น

ภาษาอาหรับ หมายถงึภูเขาเล็กๆ  วหิารนี้เกอืบเป็นวหิารอะโครโพลสิของกรกี  หนิที่ใชส้รา้งแตกต่างกับ

วหิารอืน่ๆ  อาจเป็นเพราะถกูปกคลมุดว้ยทรายเป็นเวลานาน  การวางแบบของพืน้ทีแ่ปลกและเป็นเฉพาะตัว 

เป็นวหิารของเทพเจา้สององค ์คอื เทพโซเบค (Sobek) เทพเจา้แห่งความอดุมสมบรูณ์ มรีูปร่างเป็นมนุษย์

แต่เศยีรเป็นจระเข ้และ เทพเจา้ฮาโรเอรสิ (Haroeris) เทพเจา้แห่งการแพทยอ์ยีปิตโ์บราณ  วหิารนี้สรา้ง

บนเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าไนล ์เป็นบรเิวณทีม่จีระเขช้กุชมุในสมัยโบราณ  วัดนี้จงึบูชาเทพโซเบก ซึง่มหีัวเป็น

จระเข ้ และมจีระเขม้มัมีเ่ก็บรักษาไว ้  
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 ชมภาพแกะสลกัพระนางคลโีอพตัรา  

 ซึง่เป็นรูปแบบของเครื่องแต่งกายในการท าภาพยนตร์  และภาพแกะสลักที่ส าคัญ คือ ภาพแกะสลกั

การแพทยแ์ผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญงิอยีปิตโ์บราณ และปฏทินิโบราณ  มรีา้นคา้

มากมายตัง้อยูต่ลอดแนวทา่เรอื  ขายเสือ้ผา้และสนิคา้พืน้เมอืง  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่บนเรอื ซึง่มสีถานบันเทงิต่างๆไวใ้หทุ้กท่านไดเ้พลดิเพลนิ อาทเิชน่ ไนทค์ลับ, สระ

วา่ยน ้า, รา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ  

                   พกัคา้งคนืบนเรอื   

 

พุธ 31 พ.ค.66 วหิารเอ็ดฟู – ลกุซอร ์–อสิระพกัผอ่นบนเรอื     (B/L/D)  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ 

 

 น าทา่น น ัง่รถเทยีมมา้ไปชม วหิารเอ็ดฟู   

 ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งวา่  เป็นวหิารอยีปิตโ์บราณทีย่งัคงสภาพสมบรูณ์ทีส่ดุ  ตัง้อยูศู่นยก์ลางของบรเิวณทีอ่ยู่

อาศัย  สรา้งขึน้เพือ่บชูา เทพเจา้ฮอรัส (Horus) มเีศยีรเป็นเหนี่ยว เป็นเทพเจา้แห่งความดแีละฉลาดรอบรู ้

มองไดไ้กลเหมอืนตาเหยีย่ว อดตีวหิารถูกปกคลุมดว้ยทรายเกอืบถงึยอดตัวเสาและหัวเสาเป็นเวลานาน ปี 

ค.ศ. 1860 มกีารขนทราย ปรากฏวา่ตัววหิารยงัแข็งแรง แน่นหนา  ขนาดของวหิารยาว 137 เมตร มเีสาใหญ่

แบบไพรอนที่วัดได ้79 เมตรตรงดา้นหนา้และสูง 36 ม. วหิารนี้มขีนาดใหญ่และสวยงาม   (กรุณาทปิ

คนขบัรถมา้ทา่นละ US$ 1)  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  

               ลอ่งเรอืเดนิทางไปยงัเมอืงลกุซอร ์พักผอ่นตามอธัยาศัยบนเรอืส าราญ 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่บนเรอื ซึง่มสีถานบันเทงิต่างๆไวใ้หทุ้กท่านไดเ้พลดิเพลนิ อาทเิชน่ ไนทค์ลับ, สระ

วา่ยน ้า, รา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ  

                    

                   พกัคา้งคนืบนเรอื   
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พฤหสับด ี 01 ม.ิย.66  หบุผากษตัรยิ-์ชม วหิารฮคัเชฟซุต-ชมอนสุาวรยีแ์หง่เมมนอน-มหาวหิารคาร์

นคั – วหิารลกัซอร ์– ข ึน้เครือ่งกลบัไคโร –ไคโร                                                (B/L/D) 

 

เชา้  บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของเรอื 

 

 น าท่านเดนิทางขา้มไปฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าไนล ์(West Bank) หรอื นครธบีสใ์นสมัยอยีปิตโ์บราณ  อดตี

เชือ่ว่าเป็นทีอ่ยู่ของคนตาย หรอื นครของผูว้ายชนม์ (Necropolis of Thebes) เต็มไปดว้ยกลุ่มโบราณ

สถานทีม่ปีระวัตน่ิาพศิวง ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ   

 

 ชม หบุผากษตัรยิ ์(Valley of the Kings)  

 ทีฝั่งพระศพของฟาโรห ์63 พระองค ์ตัง้อยู่ทีเ่ทอืกเขาทบีัน  ท่านสามารถเลอืกเขา้ชมไดเ้พยีง 3 สุสาน  

ดา้นหนา้ทางเขา้สสุานฟาโรหบ์นยอดเขานัน้ดคูลา้ยปลายแหลมยอดปิรามดิ  เป็นการเลอืกหวงซุย้ในการฝ่ัง

ศพ  ใหค้ลา้ยว่าฝังอยูใ่ตปิ้รามดิ  สสุานเหล่านี้เป็นสสุานทีถู่กเลอืกใหเ้ป็นสสุานทีเ่ก็บ มัมมีแ่ละสมบัตขิอง

กษัตรยิถ์งึ 63 สสุาน  แต่ละสสุานมขีนาดใหญ่เล็กต่างกัน  ขึน้อยูก่ับระยะเวลาครองราชย ์ สสุานเริม่สรา้ง

เมือ่ฟาโรหค์รองราชย ์ และปิดเมือ่ฟาโรหส์ ิน้พระชนม ์ ภายในหลุมมจีติรกรรมทีง่ดงามสสีดใสราวกับเพิง่

วาดเสร็จไมน่านนี ้ (ไมร่วมคา่เขา้สสุานของฟาโรหต์ตุนัคามอน  ทา่นละ 300 อยิปิปอนด ์ถา้ตอ้งการ

ชมกรณุาตดิตอ่ไกด)์ 
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 ชม วหิารฮคัเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut)  

 ออกแบบโดยสถาปนกิ ชือ่ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปีมาแลว้เป็นทีป่ระดษิฐานพระศพของ ฟาโรหห์ญงิ

ฮตัเชพซตุ รูจั้กในนาม “ราชนิหีนวด” ฟาโรหห์ญงิองคเ์ดยีวในประวัตศิาสตรอ์ยีปิต ์ทีรุ่ง่เรอืงมากในสมัยของ

พระองค ์ 

 

 ชมอนสุาวรยีแ์หง่เมมนอน (Colossi of Memnon)  

 หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใชเ้ป็นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3  

ประมาณ2,000 กวา่ปีกอ่น  เกดิเหตแุผน่ดนิไหวอยา่งรนุแรง  ท าใหต้ัววหิารพังลงมา  เหลอืเพยีงรูปสลักหนิ

ทรายขนาดใหญ ่2 รปู สงู 20 เมตร  

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั 

 

 น าทา่นชม มหาวหิารคารน์คั (The Temple of Karnak)  

 วหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก ตัววหิารหลังเดยีวมเีนื้อทีถ่งึ 60 เอเคอร ์ ซึง่ใหญ่พอทีจ่ะน าโบสถข์นาดใหญ่ของ

ยโุรปไปวางไดถ้งึ 10 หลัง มหาวหิารแหง่นีเ้ร ิม่กอ่สรา้งในสมยัฟาโรหท์ตุโมซสิที ่1 เพือ่ถวายแดเ่ทพอมอน-

รา เมือ่กว่า 3,600 ปี มาแลว้ หลังจากนัน้ ฟาโรหอ์งคต์่างๆ ก็เริม่สรา้งเพิม่เตมิ ท าใหว้หิารมขีนาดใหญ่ขึน้

อยา่งมาก แตเ่ห็นความยิง่ใหญ่ของวหิารแลว้ ขอใหท้กุทา่นลองจนิตนาการดวูา่ชาวอยีปิตโ์บราณใชว้ธิใีดใน

การขนยา้ยเสา และหนิ พรอ้มทัง้การแกะสลักลวดลาย ซึง่เมือ่ทา่นเห็นความสงูแลว้ก็จะยิง่ท าใหน้กึไมอ่อกก็

เป็นได ้วา่เขาใชว้ธิที าอยา่งไร  

 

 น าท่านชม วหิารลกัซอร ์(The Temple of Luxor) ซึง่สรา้งถวายแกเ่ทพอมอน-รา กษัตรยิแ์ห่งเทพ 

เชน่กนั วหิารแหง่นีไ้ดรั้บการบรูณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบรเิวณวหิารประกอบดว้ยซุม้ประตูขนาดใหญ่และ

รูปสลักหนิแกรนติขนาด มหมึา สลักเป็นรูปฟาโรหร์ามเซสที ่2 และมหาราชนิีเนเฟอตาร ีชมเสาโอบลิสิก ์

เสาหนิแกรนติขนาดใหญ่ซึง่แกะสลักดว้ยอักษรอยีปิตโ์บราณ(เฮโรกรฟิฟิค) เพือ่สรรเสรญิเทพเจา้อมอนรา 
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ซึง่ท่านอาจจะไดเ้ห็นเสาเชน่นี้อกีที ่ ปลาซ เดอ ลา ทรอิอง (Place de la Triamph) เมอืงปารสี ประเทศ

ฝร่ังเศส  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพสลักทีว่หิารแห่งนี้ก็ถอืไดว้่าน่าสนใจไม่นอ้ย เชน่ ภาพขบวนนักรบเดนิแถว ทีส่ลักอยา่งแตกต่างกันว่า

เป็นนักรบชนชาตใิดบา้ง นอกจากนัน้ ดา้นหนา้วหิารจะม ีถนนสฟิงซห์นา้แพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 

กโิลเมตรใชเ้ป็นทางเชือ่มระหวา่งวหิารลักซอรก์บัวหิารคารนั์ค  

 

 น าทา่นเยีย่มชม พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดลกัซอร ์ 

                     

 เดนิทางไปยงัสนามบนิลกุซอรเ์พือ่บนิไปยงัสยามบนิไคโร 

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

00.00 น.    ถงึสนามบนิเมอืงไคโร 

 

ค า่             บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 
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ศกุร ์ 02 ม.ิย.66  มสักตั (โอมาน) - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

01.25 น. เหนิฟ้าสูส่นามบนิเมอืงมสักตั ประเทศโอมานเพือ่เปลีย่นเครือ่ง โดยเทีย่วบนิ WY 408 

07.20 น. ถงึสนามบนิเมอืงมสักตั 

08.50 น.         ออกเดนิทางโดยสายการบนิ โอมาน แอร ์เทีย่วบนิที ่“WY 815  

18.00 น.        ถงึ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ    

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

 

**รายการทวัรอ์าจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามตารางการเดนิทางของเรอื โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั** 

 

 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมกีารออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรอืต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

กรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯทราบทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ทกุประเภท  

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิข ึน้ในกรณีทีท่วัรม์กีารยกเลกิการเดนิทาง  

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

หมายเหต ุ

 ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั

เป็นหลกั 

 ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต า่กวา่ 15 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 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

 

พกัเดยีวเพิม่ 

 

26 พ.ค.-2 ม.ิย. 66 

 

 72,988 บาท 72,988 บาท 71,998 บาท 11,500 บาท 

เก็บทปิส าหรบัไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถ+และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย 90 USD/ทา่น/ทรปิ 
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***เด็กทีอ่าย ุเกนิ 6 ขวบ บงัคบัตอ้งเสรมิเตยีงคะ่*** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

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

โดยสายการบนิ โอมาน แอร ์รวมน ้าหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม 1 ใบ/ทา่น 

2.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ไคโร-อสัวาน //ลกุซอร ์– ไคโร  ชัน้ประหยดั 

โดยสายการบนิ อยีปิต ์แอร ์รวมน ้าหนักกระเป๋า 23 กโิลกรัม 1 ใบ/ทา่น 

3.   คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

4.   คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2 ทา่นในโรงแรมระดับ 4 ดาว ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  

     รวมทัง้สิน้ 3 คนื และบนเรอื 3 คนื 

5.   คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง  

6.   คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 

7.   คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ  

8.   คา่วซีา่ประเทศอยีปิต ์(วซีา่กรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยืน่วซีา่กอ่นการเดนิทาง 30 วัน (ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย) 

9.   คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรค์นไทยมอือาชพีผูช้ านาญเสน้ทาง 

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

     วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเทา่นัน้”) 

 

(หมายเหต:ุ คา่ประกนัอบุติเิหตสุ าหรับเด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 6 เดอืน และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 75 ปี 

ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

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. คา่ทปิหัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และคนขบัรถ USD 90 / ตอ่ทา่น / ทรปิ   

 

6. คา่ยืน่วซีา่เดีย่วทีเ่มอืงไทย *ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมส่ะดวกใหท้างทัวรย์ืน่วซีา่กรุ๊ป 
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เงือ่นไขในการจองทวัร ์

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 27,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั) พรอ้มสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 

งวดที ่2 :ช าระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วนั หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด หากไมช่ าระ

คา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั 

 

กรณียกเลกิ 

 

ยกเลกิหลังจากวางเงนิมัดจ า บรษัิทฯ หักค่าธรรมเนียม 2,000 บาท/ท่าน+หักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่ม่

สามารถ คนืเงนิได ้(ตัวอยา่งเชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

ยกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไป

ยงัสายการบนิ โรงแรม และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี้ อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ 

ซึง่ไมส่ามารถแจง้ไดว้่าสามารถคนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่ับการพจิารณาและตัดสนิใจ

ของสายการบนิ โรงแรมและในทกุๆบรกิารอืน่ๆเป็นส าคัญ  

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 21 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 ่11,000 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. 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 ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบริษัทฯ 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 

 


