
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 แกรนดอี์ยปิต ์และลอ่งแมน่ ้ำไนล ์10 วนั 
พกัโรงแรมระดบั 4+5 ดำว ลอ่งเรอืส ำรำญระดบั 5 ดำว   
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Egypt เป็นแหลง่อารยะธรรมท่ีเกา่แกท่ี่สดุแห่งหนึง่ของโลก มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่า 7,000 ปี และดนิแดนตา่งๆ

รอบสามเหลี่ยมตามลุม่น า้ไนลอ์ันอดุมสมบรูณน์ี ้ไดถ้กูรวบรวมเป็นอาณาจกัรขึน้โดยฟาโรห ์ในอดีตไดเ้คยถกูปกครอง

โดยชนเผา่ตา่งๆท่ีอยู่ลอ้มรอบ และถกูรกุรานโดยพวกเปอรเ์ซีย นอกจากนัน้ยงัมีพวกกรีก โรมนั และจนกระทัง่พวก

อาหรบัไดเ้ขา้มาเปลี่ยนแปลงและน าเอาศาสนาอิสลามเขา้มา 

ก ำหนดวนัเดินทำง 
กุมภำพนัธ ์ 12 – 21 กุมภาพนัธ ์2562 85,900.- 

มีนำคม 12 – 21 มีนาคม 2562 85,900.- 

ตำรำงเท่ียวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ เวลำในกำรเดินทำง 

วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ ไคโร BKK-CAI MS961 00.50-06.05 10.15 ชม. 
วนัท่ีสาม ไคโร อสัวาน CAI-ASW MS397 16.15-17.40 01.40 ชม. 
วนัท่ีเจ็ด ลกัซอร ์ ไคโร LXR-CAI MS352 08.10-09.20 01.10 ชม. 
วนัท่ีเกา้ ไคโร กรุงเทพฯ CAI-BKK MS960 23.20-12.40+1 08.20 ชม. 
วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออก โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ 

เคาน์เตอรส์ายการบินอียิปต ์แอร ์ชั้น 4 ประตทูางเขา้ท่ี 8 แถว Q 

 
 

วนัที่สอง กรุงไคโร-เมมฟิส-กีซ่ำ-ไคโร  

00.50 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงไคโร" โดยสายการบินอียิปต ์แอร ์เท่ียวบินท่ี MS961  
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10.15 ชม.) 

 

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์ น าท่านผ่านพิธีตรวจคน

เขา้เมือง จากน้ันน าท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ใหท่้านไดร้บัประทานอาหารเชา้ 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม   บุฟเฟต ์
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์

โบราณ เป็นศูนย์กลางการปกครองท่ีส าคัญแห่งหน่ึง ในบริเวณดอน

สามเหล่ียมของแม่น ้าไนลม์าตั้งแต่สมยัราชวงศ์ท่ี 1 และยงัเป็นเมืองท่ีไดร้ับ

การบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีบทบาทในการรวม อียิปต์เขา้เป็นประเทศ

เดียวเมื่อ 5,000 กวา่ปีแลว้  

น าท่านเขา้ชมในพิพิธภัณฑร์ำมเสสที่ 2 ชมการแกะสลักรูปโบราณต่างๆ

มากมายจากหินท่ียงัหลงเหลืออยู่ในระดับพ้ืนดินพรอ้มกนัน้ันชมรูปแกะสลกั

ขนาดยกัษ์ของฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ดว้ยฝีมือการแกะสลกัท่ีประณีตและสวยงาม

มากจากน้ันออกเดินทางต่อไปยงัเมืองโบรำณซัคคำร่ำ (Sakkara) เพ่ือไป

ชมปิรามิดแบบขั้นบันได ซ่ึงถือว่าเป็นปิรามิดแห่งแรกของอียิปต์ ใหท่้านได้

ชมปิรำมิด (Pyramid) แห่งแรกของโลก ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสรา้งขนาดใหญ่ท่ีใชเ้ป็น

ท่ี ฝังพระศพของกษัตริยซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของการสรา้งปิรามิดในยุค

ต่อมา ท าใหท่้านไดท้ราบเร่ืองราวของปิรามิด ตั้งแต่ผูส้รา้งไปจนถึงวิธีการ

สรา้ง การตดัหิน และอ่ืนๆ อีกนานัปการท่ีท าใหพิ้ศวง 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางกลบัไปยงัเมืองกีซ่ำ (Giza) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของจงัหวดักีซ่า 

ซ่ึงใหญ่เป็นอันดับท่ีสามของอียิปต์ เพ่ือชมปิรามิดใหญ่และเล็ก 6 องค์ ท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดในอียิปต ์และเป็น 1ใน 7 ของส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณท่ีมี

อายุราวๆ 3500-4000ปี และไดถู้กข้ึนทะเบียนกบัองคก์ำรยูเนสโกใหเ้ป็น

มรดกของโลกเม่ือปี ค.ศ. 1979 
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น าท่านชมปิรามิดท่ีส าคญัท่ีสุดมีอยู่ 3 องค ์คือ ปิรำมิดแห่งคูฟู ซ่ึงเป็นปิรา

มิดท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีมนุษยไ์ดส้รา้งมา มีฐานแต่ละดา้นยาว 230 เมตร สรา้งดว้ย

หินกว่าสองลา้นสามแสนกอ้น ส่วนต่อมาเป็นปิรามิดหลังกลางคือ ปิรำมิด

แห่งเคเฟร และปิรามิดเล็กซา้ยสุด คือ ปิรำมิดแห่งเมนคูเร ส่วนท่ีเหลือก็

เป็นปิรามิดของสมาชิกในครอบครวั อีก 3 องค ์และท่ีเบ้ืองหน้าของปิรามิดเค

เฟร  ท่านจะไดช้มสฟิงซ ์(Sphinx) ผูลึ้กลบัและประติมากรรมท่ีเกิดจากการ

แกะสลกัเนินหินทรายขนาดใหญ่ท่ีเป็นรปูก่ึงมนุษยแ์ละก่ึงสตัว ์ท่ีมีลกัษณะของ

ร่างกายเป็นสิงห์โตตัวผู ้ และมีใบหน้าเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์ และเป็น

เสมือนเทพเจา้ของอียิปต์ ใหท่้านไดพ้ักผ่อนกบัการขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม

ทิวทศัน์รอบๆ โดยมี ปิรามิดเป็นฉากหลงั  (ค่าบริการ ไม่รวมอยู่ในรายการ

ท่องเท่ียว)  จากน้ันน าท่านชมศูนยก์ลางการท า กระดำษปำปีรุส (Papyrus) 

ซ่ึงเป็นการท ากระดาษชนิดแรกของโลก ท าจากตน้ปาปีรุส หรือตน้กก และใช้

บันทึกข้อความ และเหตุการณ์ต่างๆในสมัยอียิปต์โบราณ จากน้ันชม

โรงงำนผลิตหัวน ้ำหอม ซ่ึงมีหลายกล่ิน เช่น กล่ินกุหลาบ ดอกบัว และพืช

สมุนไพรของอียิปต์ ซ่ึงกล่าวกนัว่า การท าน ้าหอมแบบน้ีไดสื้บทอดมาตั้งแต่

สมยัพระนางคลีโอพตัรา 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม    
  Conrad Hotel หรือเทียบเท่ำ*****     CAIRO 

วนัที่สำม กรุงไคโร-อสัวำน  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม   บุฟเฟต ์

 น าท่านไปชมพิพิธภณัฑส์ถำนแห่งชำติ (National Museum) ซ่ึงเป็นท่ีเก็บ

รกัษาโบราณ วตัถุท่ีมีค่ามากมาย เช่น เตียงช าแหละศพในการท ามมัมี่ ตูท่ี้ท า

ดว้ยหินอ่อนส าหรบัเก็บอวยัวะภายใน ในการท ามมัมี่ โรงใส่พระศพท่ีท าดว้ย

ทองค าของฟาโรห์ตุตันคาเมน และของมีค่าอ่ืนๆอีกมากมายตั้งแต่ในสมัย

อียิปตโ์บราณจนถึงสมยักรีกและโรมนั (รวมราคาค่าเขา้ชมมมัม่ี) 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่ เมืองอสัวำน  

16.15 น. “เหิรฟ้าสู่เมืองอสัวาน" โดยสายการบินอียิปต ์แอร ์เท่ียวบินท่ี MS397  
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 01.45 ชม.) 

 

17.40 น. เดินทางถึงสนามบินอสัวาน ประเทศอียิปต์ เมืองเมืองอสัวำน (Aswan) ซ่ึง

เป็นเมืองตากอากาศท่ีทันสมัยและมีช่ือเสียงของอียิปต์ ซ่ึงในสมัยโบราณ

เมืองอัสวานเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนใตท่ี้ส าคญั   จากน้ันน าท่านเดิน

ทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั              

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 Helnan Aswan Hotel หรือเทียบเท่ำ****     ASWAN 
วนัที่สี่ อสัวำน-อำบูซิมเบล-อสัวำน  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  (Meal Box) 
05.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองอำบูซิมเบล (ระยะทางประมาณ 380 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 03.00 ชม.) โดยรถบัสปรับอากาศ ระหว่างทางใหท่้าน

พกัผ่อนตามอธัยาศยั เดินทางถึงเมืองอาบซิูมเบล ประเทศอียิปต์ จากน้ันน า
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ท่านชมวิหำรอำบู ซิมเบล (Abu Simbel Temple) ซ่ึงสรา้งโดยฟาโรห ์ราม

เซสท่ี2 เป็นวิหารท่ีสรา้งจากจินตนาการท่ีสวยงามท่ีสุดในประวติัศาสตรข์อง

อียิปต์ ถูกสรา้งขึ้ นเมื่อปี 1270 ก่อนคริสตกาล โดยการสกดัเจาะภูเขาทั้งลูก

เป็นรูปหินแกะสลกัของฟาโรหนั์ง่บนบลัลงัก ์4 องค ์เรียงกนั ขา้งละ 2 องค ์

และตรงกลางเจาะเป็นประตูทางเขา้ สองขา้งทางจะมีหินแกะสลกัเป็นรูปของ

รามเซสท่ี2 ยืนตรงขา้งละ 4 องคต์ั้งอยู่และจากดา้นขวามือจะมีวิหารท่ีสรา้งไว ้

ติดๆกัน เพ่ือให้เป็นอนุสรณ์แด่พระนางเนเฟอร์ตาริ ซ่ึงเป็นพระราชินีท่ี

พระองค์โปรดปรานมากท่ีสุด จากน้ันน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัสวำน 

ระหว่างทางน าท่านแวะชม เข่ือนอสัวำน(Aswan Dam)  หรือเรียกอีกช่ือหน่ึง

ว่า ไฮดแ์ดม ท่ีสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1960 เพ่ือช่วยใหม้ีน ้าหล่อเล้ียงไร่นา ตลอด

ปีอีกทั้งยงัใชพ้ลงัน ้าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกบัความตอ้งการของคนทั้ง

ประเทศ และเพ่ือป้องกนัน ้าจากแม่น ้าไนลไ์หลท่วมเวลาฝนตกหนักเขื่อนน้ีมี

ความยาว 36,000 เมตร เป็นท่ีท่ีนักท่องเท่ียวสามารถมองเห็นทะเลสาบท่ี

เกิดจากการสรา้งเขื่อนกั้นแม่น ้าไนล์คือทะเลสาบนัลเซอร์ มีความลึกถึง 80 

เมตร และกวา้งถึง 10 กิโลเมตร จากน้ันน าท่านเดินทางไปยงัท่าเรือเพ่ือลง

เรือฟำรำห ์ครูส (Farah Cruise) เพ่ือชมความสวยงามของส่ิงก่อสรา้งบริเวณ

สองฝัง่แมน่ ้าไนล ์

บ่ำย รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บนเรือส ำรำญ  

 น าท่านชมเสำหินโอเบลิสก ์(The Unfinished Obelisk) ท่ีสลกัจากหน้าผา ซ่ึง

ยงัไมแ่ลว้เสร็จ เสาโอเบลิสน้ี์เป็นอนุสาวรียช์นิดหน่ึงของอียิปตโ์บราณ สรา้งขึ้ น

เพ่ือเป็นการบชูาแด่เทพอามุน-รา หรือสุริยะเทพ 

 

 อิสระใหท่้านไดพ้กัผ่อนบนเรือส าราญตามอธัยาศยั  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บนเรอืส ำรำญ  

 พกัผ่อนตำมอธัยำศยับนเรือส ำรำญ  Farah Cruise หรือเทียบเท่ำ ASWAN 

วนัที่หำ้ อสัวำน-คอมออมโบ-เอ็ดฟู-ลกัซอร ์  
05.00 น. ล่องเรือสู่ เมืองคอมออมโบ  
07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร บนเรอืส ำรำญ  

 น าท่านชม วิหำรคอม-ออม-โบ ซ่ึงตั้งอยู่ริมแม่น ้า วดัน้ีจะมีส่ิงก่อสรา้งเพ่ือ

ถวายแก่เทพเจา้ ซ่ึงมีศีรษะเป็นจระเขเ้ป็นเทพเจา้แห่งความอุดมสมบูรณข์อง

แมน่ ้าไนล ์และท่ีตามฝาผนังมีรปูแกะสลกัต่างๆมากมาย                              

น าท่านออกเดินทางไปยังเมืองเอ็ดฟู (Edfu) ผ่านชมความสวยงามของ

ธรรมชาติของฟาก ฝั่งแม่น ้าไนล์ และยงัเป็นขุมแห่งอารยะธรรมของอียิปต์

โบราณดว้ย ชมวิหารขนาดใหญ่ ซากรูปสลกัขององคก์ษัตริยฟ์าโรห ์สฟิงซนั์บ

พนัๆตวั และท่ีอนัเรน้ลบัซ่ึงซุกซ่อนพระศพของ กษัตริยใ์นสมยัก่อนคริสตกาล                                     

 

บ่ำย รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บนเรอืส ำรำญ  
 ใหท่้านชมวิหำรแห่งเมืองเอ็ดฟู ท่ียงัคงสภาพและไดถู้กอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี

ท่ีสุดในขณะน้ี วิหารหลังน้ีไดถู้กสรา้งใหแ้ก่ เทพเจำ้ฮอรัส ท่ีมีศีรษะเป็นนก

เหยี่ยว ชมวิหารท่ีดา้นหน้าจะเป็นผนังสงูถึง 36 เมตร มีรูปหินแกะสลักเป็นรูป

นกเหยี่ยว 2 ตวั เฝ้าหน้าประตทูางเขา้ ส่วนภายในวิหารยงัอยูใ่นสภาพท่ีดีมาก มี
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หอ้งหลายหอ้ง และพ้ืนจะเร่ิมสงูข้ึนเร่ือยๆทีละน้อยจนเขา้ถึงหอ้งสงูชั้นในสุด ซ่ึง

เป็นหอ้งท่ีพระเจา้ฟาโรห์เขา้มาท าพิธีต่างๆ จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยัง 

เมืองลกัซอร ์(Luxor) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัของอียิปตเ์มืองหน่ึง ตั้งอยู่บน

ฝัง่แม่น ้ าไนล์ทางตอนใตข้องประเทศ เป็นส่วนหน่ึงของเมืองหลวงโบราณของ

ทีบส ์มีซากวิหารส าคญัสองแห่งคือ วิหำรลกัซอร ์และวิหำรคำรน์คั  

17.00 น. รบัประทำนอำหำรว่ำง ณ ภตัตำคำร บนเรอืส ำรำญ  
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ บนเรือส ำรำญ (Galabia Party)  
 พกัผ่อนตำมอธัยำศยับนเรือส ำรำญ Farah Cruise หรือเทียบเท่ำ LUXOR 

วนัที่หก นครแห่งควำมตำย-วิหำรลกัซอร-์วิหำรคำรน์คั  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร บนเรอืส ำรำญ บุฟเฟต ์

 น าท่านนัง่เรือขา้มไปยงัฝัง่ตะวนัตกของแม่น ้าไนล์ เพ่ือไปชมสุสานท่ีฝังศพในหุบ

เขาท่ีเรียกว่า นครแห่งควำมตำย (Valley of The Death)ชมหุบผากษัตริย ์ซ่ึง

เป็นท่ีฝังพระศพของพระเจา้ฟาโรหมี์ถึง 62 แห่ง นอกจากน้ียงัมีหุบผาของพระ

ราชินีและหุบผาของพวกพระบรมวงศานุวงศ์ พวกขุนนางชั้นสงู จากน้ันน าท่าน

ไปชม วิหำรฮัตเชปซุต(Temple of Queen Hatshepsut) ท่ีประดิษฐานพระ

ศพของฟาโรหห์ญิงพระนามฮัตเซปซุตหรือท่ีรูจ้กักนัดีในประวัติศาสตรว์่าราชินีมี

หนวด ชมอนุสำวรียแ์ห่งเมมนอน (Coloses of Memnon) หรือสุสานของ

ฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใชเ้ป็นวิหาประกอบพิธีศพของอาเมนโฮ

เทปท่ี 3  ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน  เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง  ท า

ใหต้ัววิหารพังลงมา  เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 

เมตร  

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บนเรือส ำรำญ  
 น าท่านไปชมวิหำรลกัซอร ์และวิหำรคำรน์ัค ซ่ึงอยู่ทางตะวนัออกของแม่น ้า

ไนล์ เป็นวิหารคู่บา้นคู่เมืองท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือบูชาเทพเจา้ ชมวิหำรลกัซอร ์ท่ีอ

เมนโนฟิสท่ี 3 ใหส้รา้งขึ้ นใหม ่ใหเ้ป็นวิหารแบบหินทรายเน้ือละเอียดท่ีใหญ่โต

และสูงกว่าเดิม  ต่อมารามเซสท่ี 2 ใหส้รา้งอุทยานท่ีหน้าวิหารขึ้ น และ

อลงัการดว้ยรูปแบบประติมากรรม ชมวิหำรคำรน์ัค ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือบูชาเทพ

เจ้าโดยใช้เสาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และได้รับการต่อเติมจากฟาโรห์หลาย

พระองค ์จนกระทัง่เป็นวิหารท่ีใหญ่โตท่ีสุดของอียิปต์ มีเน้ือท่ีประมาณหน่ึง

ตารางไมลช์มภายในวิหารท่ีมีความกวา้ง 50เมตร และยาว102เมตร มีเสา

หินขนาดยกัษ์ สูง 23 เมตร ถึง 134  ตน้ และเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของ

กษัตริยร์ามเซสท่ี2 ในสมยัโบราณตามประวติักล่าวว่าตอ้งใชแ้รงงานถึงแปด

หมื่นกว่าคนในการสรา้งวิหารน้ี  จากน้ันอิสระใหท่้านไดช้๊อปป้ิงท่ี ตลำดลัก

ซอร ์(Luxor Local Market) เป็นตลาดพ้ืนเมืองท่ีรวบรวมสินคา้มากมาย ไม่

ว่าจะเป็นเคร่ืองเทศ, กระเป๋า เคร่ืองหนัง, เคร่ืองประดับ และอ่ืนๆ อีก

มากมาย 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ บนเรือส ำรำญ  
 พกัผ่อนตำมอธัยำศยับนเรือส ำรำญ Farah Cruise หรือเทียบเท่ำ LUXOR 

วนัที่เจ็ด ลกัซอร-์กรุงไคโร-ซิตำเดล-สุเหรำ่โมฮมัเหม็ดอำลี  
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เชำ้ตรู่ รบัประทำนอำหำรเชำ้ บนเรือส ำรำญ บุฟเฟต ์

06.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่ กรุงไคโร  
08.10 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงไคโร" โดยสายการบินอียิปต ์แอร ์เท่ียวบินท่ี MS352 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 01.10 ชม.)  
 

09.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต ์  

 จากน้ันน าท่านไปชมซิตำเดล (Citadel)ท่ีเป็นป้อมปราการโบราณท่ีถูกสรา้ง

อยู่บนเนินเขา ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นโดยนักรบซาลาดิน ในปี ค.ศ.1176 และ แลว้

เสร็จในปี ค.ศ.1182 เพ่ือใชใ้นการต่อสูก้บัพวกท าสงครามครูเสด และภายใน

ชมท่ีพัก และท่ีตั้งของรัฐบาลในสมัยน้ัน ภายในได้สรา้งสุเหร่าหินอ่อนอัน

สวยงาม มีช่ือว่ำ สุเหร่ำโมฮัมเหม็ดอำลี ซ่ึงเป็นสุเหร่าท่ีมีความส าคัญมาก

ส าหรับชาวอียิปต์ ซ่ึงเร่ิมสรา้งในปีค.ศ.1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 

ออกแบบโดยสถาปนิก ชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือตุรกีใน

ปัจจุบันภายในมีนาฬิกาท่ีตั้งอยู่บนลานในสุเหร่า ซ่ึงเป็นของขวัญในการ

แลกเปล่ียนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซส ท่ี2 เพ่ือสรา้ง

สมัพนัธไมตรีอนัดีระหวา่งอียิปตฝ์รัง่เศส  

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 จากน้ันน าท่านไปยงัท่ีตลำด ข่ำน เอล คำลิล่ี (Khan El Khalili) ซ่ึงเป็นตลาด

กลางท่ีมีความใหญ่โตมาก ถูกสรา้งมาตั้งแต่ปี ค .ศ 1382  ซ่ึงในขณะน้ัน

สถานท่ีแห่งน้ีถูกท าเป็นท่ีพกัอาศยัของกองคาราวานท่ีเดินทางมาจากสถานท่ี

ต่างๆ ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองทุกอย่างท่ีท าในประเทศ จากโรงงาน

ขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพัก 

อิสระใหท้่ำนไดพ้กัผ่อนตำมอธัยำศยั จนกระทัง่ถึงเวลานัดหมายเพ่ือเตรียม

ตวัออกเดินทางไปยงัท่าเรือเพ่ือรบัประทานอาหารค า่ 

 

ค ำ่ 
รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บนเรือส ำรำญ Nile Pharonix พรอ้ม
ชมกำรแสดง 

 

   Conrad Hotel หรือเทียบเท่ำ*****     CAIRO 
วนัที่แปด กรุงไคโร-อเล็กซำนเดรีย-ปอมเปย-์สุสำนใตด้ิน-กรุงไคโร 18 ธ.ค. 61 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชัว่โมง)น าท่านชม เมืองอเล็กซำนเดรีย ซ่ึงเป็นเมืองส าคัญในสมัยโรมัน

ปกครองอียิปต ์เดิมทีเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ท่ีช่ือว่า ราคอนดาห ์เม่ือ 1,200 

ปีกอ่นคริสตกาล จนเม่ือ 332 ปีกอ่นคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อน

พระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงใหมี้การปรับปรุงขยายเมืองเพ่ือเป็น

เมืองหลวงและตั้งช่ือใหค้ลอ้งจองกบัช่ือของพระองค ์เมืองอเล็กซานเดรียน้ียงัเป็น   

สถานท่ีส าคญัในต านานรกัอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมช่ือกอ้งโลก พระนางคลี

โอพตัรา และนายทหารโรมนั มารค์ แอนโทน่ี และปัจจุบนัเมืองน้ีใหญ่เป็นอนัดบั

สองของประเทศ เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีมี

ช่ือเสียงแห่งหน่ึงของโลก  น าท่านชม ป้อมปรำกำรซิทำเดล (CITADEL) ซ่ึงใน   

อดีตน้ันเป็นท่ีตั้งของ ประภำคำรฟำโรสถือว่าเป็นหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยข์องโลก

ยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐานและไดมี้รบัการทะนุบ ารุงต่อเติมจาก

สุลต่านเกตยเ์บย ์โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเขา้มา พักผ่อนหย่อนใจกบัการ
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ชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีสวยงาม จากน้ันชม เสำปอมเปย์ เป็นส่ิงส าคัญ

โบราณในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์เป็นเสาแกรนิตสงู 27 เมตร ปอมเปย ์เป็น

ช่ือเพ่ือนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผูน้ าท่ียิ่งใหญ่แห่งโรมนั ซ่ึงภายหลังทั้งสองได้

กลายเป็นศตัรกูนัและปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต ์และ

ไดถู้กชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันน้ีเหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่

อยา่งโดดเด่น และสฟิงซอี์กสองตวั 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 ชมหลุมฝังศพใตดิ้นแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง 

สุสานของขาวโรมนัในอดีตมีกวา่ 50,000 ศพ สุสานใตดิ้นแห่งน้ีมีสามชั้น ชั้น

ท่ี 1 มไีวส้ าหรบัล าเลียงโลงและศพ ชั้นท่ี 2 เป็นท่ีฝังศพ และชั้นท่ี 3 ใชเ้ป็นท่ี

รวมญาติเพ่ือระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเล้ียงสงัสรรคก์นัทั้งวนั ซ่ึงเล่ากนัว่าตอน

ท่ีนักโบราณคดีคน้พบท่ีน่ีเป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู ่

สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงไคโร 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม    
   Conrad Hotel หรือเทียบเท่ำ*****     CAIRO 

วนัที่เกำ้ ไคโร  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเก่า OLD CAIRO จากน้ันน าท่านชมเมืองรอบๆ 

กรุงไคโร น าท่านชมโบสถ์เก่าแก่ Al Mo Alaga Church  และน าท่านชม 

Church of Serga  น าท่านเดินทางชมมสัยิด Mosque Of Amr Ibn Al-Aas  ซ่ึง

เป็นมัสยิดหลังแรกๆของประเทศอียิปต์. อัม อิบนุนอาส เป็นบุคลท่ีได้น า

ศาสนาอิสลามเขา้มาเผยแพร่ในประเทศอียิปต ์และไดส้รา้งมสัยิดแห่งน้ีไวเ้พ่ือ

เป็นท่ีปฏิบติัภารกิจทางศาสนาอิสลาม ภารกิจน้ันคือการละหมาด วนัละหา้

เวลา และมสัยิดแห่งน้ียงัไดเ้ป็นสถานท่ีๆใชใ้นการสอนศาสนาอีกเช่นกนั  

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ีหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในไคโร City Star 

Shopping Center  ท่ีมีสินคา้พ้ืนเมือง สินคา้ Brand name และสินคา้อ่ืนๆ อีก

มากมาย  ท่านสามารถเห็นความแตกต่างการใชชี้วิตของคนเมืองหลวง กับ

เมืองอ่ืนๆท่ีเราเดินทางท่องเท่ียวผ่านมาทางตอนใตข้องประเทศอียิปต ์ซ่ึงเรา

จะเห็นความแตกต่างอยา่งชดัเจน    

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   
20.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต ์  

23.20 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินอียิปต ์แอร ์เท่ียวบินท่ี MS960 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 08.20 ชม.)  

วนัที่สิบ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

12.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 
 

 
*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทที่ไม่คงที่ 

กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษทัฯ 
จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 
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ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัราค่าบริการส าหรบั กุมภำพนัธ–์มีนำคม  2562 (อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 15 ท่าน ขึ้ นไป) 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 
 กรณีผูเ้ดินทำงไม่ถึง 15 คน (ตั้งแต ่10-14 ท่ำน) เพ่ิมท่ำนละ 

85,900.- 
17,000.-        
85,900.- 
85,900.- 
20,000.- 

5,000.- 
 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำล่วงหนำ้ 40,000 บำท /
ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือภำยในวนัที่ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ี
เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 

ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ไคโร-กรุงเทพฯ โดยสายการอียิปต ์แอร ์(MS) – ระหวา่งประเทศ 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายใน ไคโร-อสัวาน-ลกัซอร-์ไคโร โดยสายการอียิปต ์แอร ์(MS) 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าอียิปต ์
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ดอลลาร ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 40 ดอลลาร ์
 ค่าทิปพนักงานบริการบนเรือส าราญ วนัละ 5 ดอลลาร ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 4 วนั คิดเป็น 20 ดอลลาร ์
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท่ี้มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 3 ดอลลาร ์ต่อท่าน ต่อวนั รวม 10 วนั คิดเป็น 30 ดอลลาร ์(ขึ้ นอยูก่บั

ความพึงพอใจของท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
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ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็น

กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
ทางสายการบินหรือกรุป๊ท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ : 
1.หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุ

ก่อนน าส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (ส าหรบัท่านท่ีมีพาสปอรต์เล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาดว้ย 

เพ่ือน าไปอา้งอิงกบัทางสถานทตู) 

2.รปูถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้ม

สวมแวน่สายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรปูและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร ์(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

ขนาด 35 mm x  45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รปู (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปท่ีถ่ายเอง) 

3.จดหมายรบัรองการท างานภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) ระบุบริษัท , ต าแหน่ง, เงินเดือน, วนั

เร่ิมท างาน และช่วงเวลาอนุมติัใหล้าหยุด พรอ้มประทบัตราบริษัท 

4.หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน ออกโดยธนาคาร 

5.ส าเนาทะเบียนบา้น 

6.ส าเนาบตัรประชาชน 

7.กรอกรายละเอียดขอ้มลูเพ่ิมเติมตามเอกสารท่ีแนบไปให ้(กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อ

ทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่ างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้ น
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ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย 

หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ 

ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเครื่อง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ 

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้

หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 

(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หาก

ท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง

ฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้และหา้ม

มีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญท่ี่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คณูดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย

ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังน้ันจึงไม่
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แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่านตอ้ง

ระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


