
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 แกรนดอี์ยปิต ์และลอ่งแมน้ํ่าไนล ์10 วนั 
พกัโรงแรมระดบั 5 ดาว ลอ่งเรอืสาํราญระดบั 5 ดาว   
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Egypt แหลง่อารยะธรรมที่เกา่แกท่ี่สดุแห่งหนึง่ของโลก มคีวามเจริญรุ่งเรืองมากกวา่ 7,000 ปี และดนิแดนตา่งๆรอบ
สามเหลี่ยมตามลุม่นํา้ไนลอ์นัอดุมสมบรูณน์ี ้ไดถ้กูรวบรวมเป็นอาณาจกัรขึน้โดยฟาโรห ์ในอดตีไดเ้คยถกูปกครองโดย
ชนเผา่ตา่งๆที่อยูล่อ้มรอบ และถกูรกุรานโดยพวกเปอรเ์ซีย นอกจากนัน้ยงัมพีวกกรีก โรมนั และจนกระทัง่พวกอาหรับ

ไดเ้ขา้มาเปลี่ยนแปลงและนาํเอาศาสนาอิสลามเขา้มา 
•เมืองเมมฟิส เมืองหลวงเกา่ของอียิปต ์•ชมรปูแกะสลกัโบราณท่ีพิพิธภณัฑร์ามเสสท่ี 2 •ชมปิรามิด

ขัน้บนัไดและสฟิงซเ์มืองโบราณซคัคารา่ •ชมวตัถโุบราณอนัทรงคณุคา่ท่ีพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ ณ กรงุ
ไคโร •เมืองอสัวานสถานท่ีตากอากาศท่ีสาํคญัของอียิปต ์•ลอ่งเรอืใบโบราณเฟลคุกะ •ชมเข่ือนอสัวาน •เสา
หินโอเบลิสก ์•ชมวิหารอาบซิูมเบล •ชมวิหารออมคอมโบ •ชมวิหารแห่งเมืองเอ็ดฟ ู•ชมวิหารลกัซอร ์•ชม

วิหารคานคั •ชมนครแห่งความตาย •ชม วิหารฮตัเชปซตุ •ชมอนสุาวรียแ์ห่งเมมนอน •ชมเมืองเอล็กซานเด
รยี •ชมปัอมปราปราการซิทาเดล •เสาปอมเปย ์•ชมเมืองเกา่ไคโร  

☺พกัโรงแรมแรมระดบั 5 ดาว ☺พกัเรอืระดบั Luxury ☺อาหารดี ☺บินภายในสองขา 

กาํหนดวนัเดินทาง 
พฤศจกิายน 19 – 28 พฤศจิกายน 2562 85,900.- 

ธนัวาคม 10 – 19 ธนัวาคม 2562 85,900.- 
มกราคม 28 มกราคม – 06 กุมภาพนัธ ์2563 85,900.- 

กุมภาพนัธ ์ 04 – 13 กุมภาพนัธ ์2563 85,900.- 
มีนาคม 03 – 12 มีนาคม 2563 85,900.- 

ตารางเท่ียวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา เวลาในการเดินทาง 
วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ ไคโร BKK-CAI MS961 00.50-05.50 10.15 ชม. 
วนัท่ีสาม ไคโร อสัวาน CAI-ASW MS397 16.15-17.40 01.40 ชม. 
วนัท่ีเจด็ ลกัซอร ์ ไคโร LXR-CAI MS073 07.45-08.55 01.10 ชม. 
วนัท่ีเกา้ ไคโร กรุงเทพฯ CAI-BKK MS960 23.30-12.40+1 08.20 ชม. 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู)  

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมี
เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ 
เคาน์เตอรส์ายการบินอียปิต ์แอร ์ชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี 8 แถว Q 

 
 

วนัที่สอง กรุงไคโร-เมมฟิส-กีซ่า-ไคโร  

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

 

05.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียปิต ์ นําท่านผ่านพิธีตรวจคน
เขา้เมือง จากน้ันนําท่านเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั ใหท่้านไดร้บัประทานอาหารเชา้ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   บุฟเฟต ์
 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์

โบราณ เป็นศูนย์กลางการปกครองท่ีสําคัญแห่งหน่ึง ในบริเวณดอน
สามเหล่ียมของแม่น้ําไนล์มาตั้งแต่สมยัราชวงศ์ท่ี 1 และยงัเป็นเมืองท่ีไดร้ับ
การบันทึกในประวติัศาสตร์ว่ามีบทบาทในการรวม อียิปต์เขา้เป็นประเทศ
เดียวเม่ือ 5,000 กวา่ปีแลว้  
นําท่านเขา้ชมในพิพิธภัณฑร์ามเสสที่ 2 ชมการแกะสลักรูปโบราณต่างๆ
มากมายจากหินท่ียงัหลงเหลืออยู่ในระดับพ้ืนดินพรอ้มกนัน้ันชมรูปแกะสลกั
ขนาดยกัษ์ของฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ดว้ยฝีมือการแกะสลกัท่ีประณีตและสวยงาม
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มากจากน้ันออกเดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณซัคคาร่า (Sakkara) เพ่ือไป
ชมปิรามิดแบบขั้นบันได ซ่ึงถือว่าเป็นปิรามิดแห่งแรกของอียิปต์ ใหท่้านได้
ชมปิรามิด (Pyramid) แห่งแรกของโลก ซ่ึงเป็นส่ิงก่อสรา้งขนาดใหญ่ท่ีใชเ้ป็น
ท่ี ฝังพระศพของกษัตริยซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของการสรา้งปิรามิดในยุค
ต่อมา ทําใหท่้านไดท้ราบเร่ืองราวของปิรามิด ตั้งแต่ผูส้รา้งไปจนถึงวิธีการ
สรา้ง การตดัหิน และอ่ืนๆ อีกนานัปการท่ีทาํใหพิ้ศวง 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําท่านเดินทางกลบัไปยงัเมืองกีซ่า (Giza) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของจงัหวดักีซ่า 

ซ่ึงใหญ่เป็นอันดับท่ีสามของอียิปต์ เพ่ือชมปิรามิดใหญ่และเล็ก 6 องค์ ท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดในอียปิต ์และเป็น 1ใน 7 ของส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณท่ีมี

อายุราวๆ 3500-4000ปี และไดถู้กข้ึนทะเบียนกบัองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็น

มรดกของโลกเม่ือปี ค.ศ. 1979 

นําท่านชมปิรามิดท่ีสาํคญัท่ีสุดมีอยู่ 3 องค ์คือ ปิรามิดแห่งคูฟู ซ่ึงเป็นปิรา

มิดท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีมนุษยไ์ดส้รา้งมา มีฐานแต่ละดา้นยาว 230 เมตร สรา้งดว้ย

หินกว่าสองลา้นสามแสนกอ้น ส่วนต่อมาเป็นปิรามิดหลังกลางคือ ปิรามิด

แห่งเคเฟร และปิรามิดเล็กซา้ยสุด คือ ปิรามิดแห่งเมนคูเร ส่วนท่ีเหลือก็

เป็นปิรามิดของสมาชิกในครอบครวั อีก 3 องค ์และท่ีเบ้ืองหน้าของปิรามิดเค

เฟร  ท่านจะไดช้มสฟิงซ ์(Sphinx) ผูลึ้กลบัและประติมากรรมท่ีเกิดจากการ

แกะสลกัเนินหินทรายขนาดใหญ่ท่ีเป็นรูปกึ่งมนุษยแ์ละกึ่งสตัว ์ท่ีมีลกัษณะของ

ร่างกายเป็นสิงห์โตตัวผู ้ และมีใบหน้าเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์ และเป็น

เสมือนเทพเจา้ของอียิปต ์ใหท่้านไดพ้กัผ่อนกบัการข่ีอูฐกลางทะเลทราย ชม

ทิวทศัน์รอบๆ โดยมี ปิรามิดเป็นฉากหลงั  (ค่าบริการ ไม่รวมอยูใ่นรายการ

ท่องเท่ียว)   

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
  Conrad Hotel หรือเทียบเทา่*****     CAIRO 

วนัที่สาม กรุงไคโร-อสัวาน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   บุฟเฟต ์
 นําท่านไปชมพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ (National Museum) ซ่ึงเป็นท่ีเก็บ

รกัษาโบราณ วตัถุท่ีมีค่ามากมาย เช่น เตียงชาํแหละศพในการทาํมมัม่ี ตูท่ี้ทาํ

ดว้ยหินอ่อนสาํหรบัเก็บอวยัวะภายใน ในการทํามมัม่ี โรงใส่พระศพท่ีทําดว้ย

ทองคําของฟาโรห์ตุตันคาเมน และของมีค่าอ่ืนๆอีกมากมายตั้งแต่ในสมัย

อียปิตโ์บราณจนถึงสมยักรีกและโรมนั (รวมราคาค่าเขา้ชมมมัม่ี) 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู ่เมืองอสัวาน  

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

 

17.40 น. เดินทางถึงสนามบินอสัวาน ประเทศอียิปต ์ เมืองเมืองอสัวาน (Aswan) ซ่ึง
เป็นเมืองตากอากาศท่ีทันสมัยและมีช่ือเสียงของอียิปต์ ซ่ึงในสมัยโบราณ
เมืองอสัวานเป็นเมืองหนา้ด่านทางตอนใตท่ี้สาํคญั 
จากน้ันนําท่านแวะชม เข่ือนอสัวาน(Aswan Dam)  หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า 
ไฮด์แดม ท่ีสรา้งข้ึนในปี ค.ศ.1960 เพ่ือช่วยใหมี้น้ําหล่อเล้ียงไร่นา ตลอดปี
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อีกทั้งยงัใชพ้ลังน้ําเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกบัความตอ้งการของคนทั้ง
ประเทศ และเพ่ือป้องกนัน้ําจากแม่น้ําไนล์ไหลท่วมเวลาฝนตกหนักเข่ือนน้ีมี
ความยาว 36,000 เมตร เป็นท่ีท่ีนักท่องเท่ียวสามารถมองเห็นทะเลสาบท่ี
เกิดจากการสรา้งเข่ือนกั้นแม่น้ําไนลคื์อทะเลสาบนัลเซอร ์มีความลึกถึง 80 
เมตร และกวา้งถึง 10 กิโลเมตร    จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั              

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
 Helnan Aswan Hotel หรือเทียบเทา่****     ASWAN 

วนัที่สี่ อสัวาน-อาบูซิมเบล-อสัวาน  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  (Meal Box) 
05.00 น. นําท่านเดินทางสู่ เมืองอาบูซิมเบล (ระยะทางประมาณ 380 กม. ใชเ้วลา

เดินทางประมาณ 03.00 ชม.) โดยรถบัสปรับอากาศ ระหว่างทางใหท่้าน

พกัผ่อนตามอธัยาศยั เดินทางถึงเมืองอาบูซิมเบล ประเทศอียิปต ์ จากน้ันนํา

ท่านชมวิหารอาบู ซิมเบล (Abu Simbel Temple) ซ่ึงสรา้งโดยฟาโรห ์ราม

เซสท่ี2 เป็นวิหารท่ีสรา้งจากจินตนาการท่ีสวยงามท่ีสุดในประวติัศาสตรข์อง

อียิปต ์ถูกสรา้งข้ึนเม่ือปี 1270 ก่อนคริสตกาล โดยการสกดัเจาะภูเขาทั้งลูก

เป็นรูปหินแกะสลกัของฟาโรหนั์ง่บนบลัลงัก ์4 องค ์เรียงกนั ขา้งละ 2 องค ์

และตรงกลางเจาะเป็นประตูทางเขา้ สองขา้งทางจะมีหินแกะสลกัเป็นรูปของ

รามเซสท่ี2 ยนืตรงขา้งละ 4 องคต์ั้งอยูแ่ละจากดา้นขวามือจะมีวิหารท่ีสรา้งไว ้

ติดๆกัน เพ่ือใหเ้ป็นอนุสรณ์แด่พระนางเนเฟอร์ตาริ ซ่ึงเป็นพระราชินีท่ี

พระองคโ์ปรดปรานมากท่ีสุด จากน้ันนําท่านเดินทางกลบัสูเ่มืองอสัวาน  

นําท่านชมเสาหินโอเบลิสก ์(The Unfinished Obelisk) ท่ีสลกัจากหน้าผา ซ่ึง

ยงัไมแ่ลว้เสร็จ เสาโอเบลิสน้ี์เป็นอนุสาวรียช์นิดหน่ึงของอียปิตโ์บราณ สรา้งข้ึน

เพ่ือเป็นการบูชาแด่เทพอามุน-รา หรือสุริยะเทพ  
จากน้ันชมโรงงานผลิตหวันํ้าหอม ซ่ึงมีหลายกล่ิน เช่น กล่ินกุหลาบ ดอกบวั 

และพืชสมุนไพรของอียิปต์ ซ่ึงกล่าวกนัว่า การทาํน้ําหอมแบบน้ีไดสื้บทอดมา

ตั้งแต่สมยัพระนางคลีโอพตัรา  

จากน้ันนําท่านเดินทางไปยงัท่าเรือเพ่ือลงเรือฟาราห ์ครูส (Farah Cruise) 

หรือเทียบเทา่ เพ่ือชมความสวยงามของส่ิงกอ่สรา้งบริเวณสองฝัง่แมน้ํ่าไนล ์

 

บา่ย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนเรือสาํราญ  
 จากน้ันนําท่านล่องเรือใบโบราณ หรือท่ีเรียกกนัว่า เรือเฟลุคกะ (Felucca) 

ผ่านชมสวนพฤกษศาสตร ์(Botanical Gardens) เป็นท่ีศูนยร์วมพนัธ์ไม้
นานาชนิด ผ่านชมสุสานอากาข่าน (Agha Khan Tomb) รวมไปถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวเมืองอสัวาน ท่ีเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยั ท่ี
เทคโนโลยเีร่ิมเขา้มามีบทบาทในชีวติประจาํวนัมากข้ึน 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บนเรือสาํราญ  
 พกัผ่อนตามอธัยาศยับนเรือสาํราญ  Farah Cruise หรือเทียบเทา่ ASWAN 

วนัที่หา้ อสัวาน-คอมออมโบ-เอ็ดฟู-ลกัซอร ์  

05.00 น. ล่องเรือสู่ เมืองคอมออมโบ  

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บนเรือสาํราญ  

 นําท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ เป็นวิหารท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือบูชาเทพเจา้สอง  
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องค ์คือ เทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข ้ชาวบา้นสรา้งวหิารน้ีข้ึนมา เน่ืองจากใน

สมยัก่อนโคง้น้ําตรงท่ีตั้งวิหารแห่งน้ีจะเป็นจุดท่ีจระเขช้อบมานอนเกยอยู่ขา้ง

ตล่ิง ดว้ยความเกรงกลวัจระเข ้ชาวบา้นจึงสรา้งวิหารคอมออมโบข้ึนมา โดยมี

นัยวา่ เม่ือเราบูชาคารวะต่อเทพแหง่จระเขโ้ซเบคแลว้ เทพโซเบคจะปกป้องคุม้

ภยัไมใ่หถู้กจระเขท้าํรา้ยได ้วหิารแห่งน้ีอยูด่า้นขวามือ ส่วนวิหารทางดา้นซา้ย

บูชาเทพฮอรสั (Horus) มีเศียรเป็นเหยีย่ว เทพเจา้แหง่การต่อสูแ้ละความกลา้

หาญ 

นําท่านออกเดินทางไปยังเมืองเอ็ดฟู (Edfu) ผ่านชมความสวยงามของ

ธรรมชาติของฟาก ฝั่งแม่น้ําไนล์ และยงัเป็นขุมแห่งอารยะธรรมของอียิปต์

โบราณดว้ย ชมวิหารขนาดใหญ่ ซากรูปสลกัขององคก์ษัตริยฟ์าโรห ์สฟิงซนั์บ

พนัๆตวั และท่ีอนัเรน้ลบัซ่ึงซุกซ่อนพระศพของ กษัตริยใ์นสมยักอ่นคริสตกาล                                     

บา่ย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนเรือสาํราญ  
 ใหท่้านชมวิหารแหง่เมืองเอ็ดฟู ท่ียงัคงสภาพและไดถู้กอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งดี

ท่ีสุดในขณะน้ี วิหารหลังน้ีไดถู้กสรา้งใหแ้ก่ เทพเจา้ฮอรสั ท่ีมีศีรษะเป็นนก

เหยีย่ว ชมวหิารท่ีดา้นหนา้จะเป็นผนังสูงถึง 36 เมตร มีรูปหินแกะสลกัเป็นรูป

นกเหยี่ยว 2 ตัว เฝ้าหน้าประตูทางเขา้ ส่วนภายในวิหารยงัอยู่ในสภาพท่ีดี

มาก มีหอ้งหลายหอ้ง และพ้ืนจะเร่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆทีละน้อยจนเขา้ถึงหอ้งสูง

ชั้นในสุด ซ่ึงเป็นหอ้งท่ีพระเจา้ฟาโรหเ์ขา้มาทําพิธีต่างๆ จากน้ันนําท่านออก

เดินทางไปยงั เมืองลกัซอร ์(Luxor) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีความสําคัญของอียิปต์

เมืองหน่ึง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําไนล์ทางตอนใตข้องประเทศ เป็นส่วนหน่ึงของ

เมืองหลวงโบราณของทีบส ์มีซากวิหารสาํคญัสองแห่งคือ วิหารลกัซอร ์และ

วิหารคารน์คั  

 

17.00 น. รบัประทานอาหารว่าง ณ ภตัตาคาร บนเรือสาํราญ  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ บนเรือสาํราญ (Galabia Party)  
 พกัผ่อนตามอธัยาศยับนเรือสาํราญ Farah Cruise หรือเทียบเทา่ LUXOR 

วนัที่หก นครแหง่ความตาย-วิหารลกัซอร-์วิหารคารน์คั  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร บนเรือสาํราญ บุฟเฟต ์
 นําท่านนัง่เรือขา้มไปยงัฝั่งตะวนัตกของแม่น้ําไนล ์เพ่ือไปชมสุสานท่ีฝังศพใน

หุบเขาท่ีเรียกวา่ นครแหง่ความตาย (Valley of The Death)ชมหุบผากษัตริย ์

ซ่ึงเป็นท่ีฝังพระศพของพระเจา้ฟาโรหมี์ถึง 62 แห่ง นอกจากน้ียงัมีหุบผาของ

พระราชินีและหุบผาของพวกพระบรมวงศานุวงศ ์พวกขุนนางชั้นสูง จากน้ันนํา

ท่านไปชม วิหารฮตัเชปซุต(Temple of Queen Hatshepsut) ท่ี

ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงพระนามฮัตเซปซุตหรือท่ีรูจ้ักกันดีใน

ประวติัศาสตรว์่าราชินีมีหนวด ชมอนุสาวรียแ์ห่งเมมนอน (Coloses of 

Memnon) หรือสุสานของฟาโรหอ์าเมนโฮเทปท่ี 3 อดีตเคยใชเ้ป็นวิหา

ประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปท่ี 3  ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน  เกิด

เหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง  ทาํใหต้ัววิหารพงัลงมา  เหลือเพียงรูปสลัก

หินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร  

 

บา่ย รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนเรือสาํราญ  
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 นําท่านไปชมวิหารลกัซอร ์และวิหารคารน์ัค ซ่ึงอยูท่างตะวนัออกของแม่น้ํา

ไนล ์เป็นวิหารคู่บา้นคู่เมืองท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือบูชาเทพเจา้ ชมวิหารลกัซอร ์ท่ีอ

เมนโนฟิสท่ี 3 ใหส้รา้งข้ึนใหม ่ใหเ้ป็นวหิารแบบหินทรายเน้ือละเอียดท่ีใหญ่โต

และสูงกว่าเดิม  ต่อมารามเซสท่ี 2 ใหส้รา้งอุทยานท่ีหน้าวิหารข้ึน และ

อลงัการดว้ยรูปแบบประติมากรรม ชมวิหารคารน์ัค ท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือบูชาเทพ

เจา้โดยใชเ้สาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และได้รับการต่อเติมจากฟาโรห์หลาย

พระองค์ จนกระทัง่เป็นวิหารท่ีใหญ่โตท่ีสุดของอียิปต์ มีเน้ือท่ีประมาณหน่ึง

ตารางไมลช์มภายในวิหารท่ีมีความกวา้ง 50เมตร และยาว102เมตร มีเสา

หินขนาดยกัษ์ สูง 23 เมตร ถึง 134  ตน้ และเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของ

กษัตริยร์ามเซสท่ี2 ในสมยัโบราณตามประวติักล่าวว่าตอ้งใชแ้รงงานถึงแปด

หม่ืนกว่าคนในการสรา้งวิหารน้ี  จากน้ันอิสระใหท่้านไดช้๊อปป้ิงท่ี ตลาดลกั

ซอร ์(Luxor Local Market) เป็นตลาดพ้ืนเมืองท่ีรวบรวมสินคา้มากมาย ไม่

ว่าจะเป็นเคร่ืองเทศ, กระเป๋า เคร่ืองหนัง, เคร่ืองประดับ และอ่ืนๆ อีก

มากมาย 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ บนเรือสาํราญ  
 พกัผ่อนตามอธัยาศยับนเรือสาํราญ Farah Cruise หรือเทียบเทา่ LUXOR 

วนัที่เจด็ ลกัซอร-์กรุงไคโร-ซิตาเดล-สุเหรา่โมฮมัเหม็ดอาลี  

เชา้ตรู ่ รบัประทานอาหารเชา้ บนเรือสาํราญ บุฟเฟต ์
06.00 น. นําท่านเดินทางสู่สนามบินเพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่ กรุงไคโร  

07.45 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงไคโร" โดยสายการบินอียปิต ์แอร ์เท่ียวบินท่ี MS073 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 01.10 ชม.)  

 

08.55 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียปิต ์  

 จากน้ันนําท่านไปชมซิตาเดล (Citadel)ท่ีเป็นป้อมปราการโบราณท่ีถูกสรา้ง
อยู่บนเนินเขา ซ่ึงถูกสรา้งข้ึนโดยนักรบซาลาดิน ในปี ค.ศ.1176 และ แลว้
เสร็จในปี ค.ศ.1182 เพ่ือใชใ้นการต่อสูก้บัพวกทาํสงครามครูเสด และภายใน
ชมท่ีพัก และท่ีตั้งของรัฐบาลในสมัยน้ัน ภายในไดส้รา้งสุเหร่าหินอ่อนอัน
สวยงาม มีช่ือว่า สุเหร่าโมฮัมเหม็ดอาลี ซ่ึงเป็นสุเหร่าท่ีมีความสําคัญมาก
สําหรับชาวอียิปต์ ซ่ึงเร่ิมสรา้งในปีค.ศ.1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 
ออกแบบโดยสถาปนิก ชาวกรีกในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือตุรกีใน
ปัจจุบันภายในมีนาฬิกาท่ีตั้งอยู่บนลานในสุเหร่า ซ่ึงเป็นของขวัญในการ
แลกเปล่ียนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซส ท่ี2 เพ่ือสรา้ง
สมัพนัธไมตรีอนัดีระหวา่งอียปิตฝ์รัง่เศส  

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากน้ันนําท่านไปยงัท่ีตลาด ข่าน เอล คาลิล่ี (Khan El Khalili) ซ่ึงเป็นตลาด

กลางท่ีมีความใหญ่โตมาก ถูกสรา้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ 1382  ซ่ึงในขณะน้ัน

สถานท่ีแห่งน้ีถูกทาํเป็นท่ีพกัอาศยัของกองคาราวานท่ีเดินทางมาจากสถานท่ี

ต่างๆ ใหท่้านเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองทุกอย่างท่ีทําในประเทศ จากโรงงาน

ขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครวัเรือน  จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั 

อิสระใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั จนกระทัง่ถึงเวลานัดหมายเพ่ือเตรียม

ตวัออกเดินทางไปยงัท่าเรือเพ่ือรบัประทานอาหารคํา่ 
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คํา่ 
รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร บนเรือสาํราญ Nile Pharoahs พรอ้ม
ชมการแสดง 

 

   Conrad Hotel หรือเทียบเทา่*****     CAIRO 
วนัที่แปด กรุงไคโร-อเล็กซานเดรีย-ปอมเปย-์สุสานใตดิ้น-กรุงไคโร 18 ธ.ค. 61 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชัว่โมง)นําท่านชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซ่ึงเป็นเมืองสําคัญในสมัยโรมัน

ปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ท่ีช่ือว่า ราคอนดาห์ เม่ือ 

1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเม่ือ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 

กว่าปีก่อนพระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงใหมี้การปรับปรุงขยาย

เมืองเพ่ือเป็นเมืองหลวงและตั้งช่ือใหค้ลอ้งจองกบัช่ือของพระองค ์เมืองอเล็ก

ซานเดรียน้ียงัเป็น  สถานท่ีสาํคญัในตํานานรกัอนัยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉม

ช่ือกอ้งโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทน่ี และ

ปัจจุบนัเมืองน้ีใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศ เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ี

ติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของโลก  นําท่านชม ป้อม

ปราการซิทาเดล (CITADEL) ซ่ึงใน  อดีตน้ันเป็นท่ีตั้งของ ประภาคารฟาโรส

ถือวา่เป็นหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลือเพียงส่วนท่ีเป็น

ฐานและไดมี้รบัการทะนุบํารุงต่อเติมจากสุลต่านเกตยเ์บย ์โดยรวบรามซาก

เดิมบางส่วนเขา้มา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ี

สวยงาม จากน้ันชม เสาปอมเปย ์เป็นส่ิงสาํคญัโบราณในสมยัโรมนัปกครอง

อียปิต ์เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นช่ือเพ่ือนสนิทของ จูเลียส  ซี

ซ่า ผูนํ้าท่ียิ่งใหญ่แห่งโรมนั ซ่ึงภายหลังทั้งสองไดก้ลายเป็นศัตรูกนัและปอม

เปย์ไดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และไดถู้กชาวอิยิปต์ฆ่า

เสียชีวติ ปัจจุบนัน้ีเหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยูอ่ยา่งโดดเด่น และส

ฟิงซอี์กสองตวั 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 ชมหลุมฝังศพใตดิ้นแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุค

กลาง สุสานของขาวโรมนัในอดีตมีกวา่ 50,000 ศพ สุสานใตดิ้นแหง่น้ีมีสาม

ชั้น ชั้นท่ี 1 มีไวส้ําหรบัลําเลียงโลงและศพ ชั้นท่ี 2 เป็นท่ีฝังศพ และชั้นท่ี 3 

ใชเ้ป็นท่ีรวมญาติเพ่ือระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเล้ียงสงัสรรคก์นัทั้งวนั ซ่ึงเล่า

กนัวา่ตอนท่ีนักโบราณคดีคน้พบท่ีน่ีเป็นครั้งแรก บนโต๊ะยงัมีขวดไวน์และจาน

วางอยู ่สมควรแกเ่วลานําท่านเดินทางกลบัสู่กรุงไคโร 

 

 จากน้ันนําท่านชมศูนยก์ลางการทาํ กระดาษปาปีรุส (Papyrus) ซ่ึงเป็นการ
ทํากระดาษชนิดแรกของโลก ทําจากตน้ปาปีรุส หรือตน้กก และใชบ้ันทึก
ขอ้ความ และเหตุการณต่์างๆในสมยัอียปิตโ์บราณ 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
   Conrad Hotel หรือเทียบเทา่*****     CAIRO 

วนัที่เกา้ ไคโร  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม บุฟเฟต ์
 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองเก่า OLD CAIRO จากน้ันนําท่านชมเมืองรอบๆ  
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ค่าทวัรต์อ่ทา่น : อตัราค่าบริการสาํหรบั กุมภาพนัธ–์มีนาคม  2562 (อตัราคา่บริการสาํหรบัผูเ้ดินทาง 15 ท่าน ขึ้ นไป) 

 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ ่1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน)  
 ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดท่านละ 

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

 
 
 
 

กรุงไคโร นําท่านชมโบสถ์เก่าแก่ Al Mo Alaga Church  และนําท่านชม 
Church of Serga  นําท่านเดินทางชมมสัยิด Mosque Of Amr Ibn Al-Aas  ซ่ึง
เป็นมัสยิดหลังแรกๆของประเทศอียิปต์. อัม อิบนุนอาส เป็นบุคลท่ีไดนํ้า
ศาสนาอิสลามเขา้มาเผยแพร่ในประเทศอียปิต ์และไดส้รา้งมสัยิดแห่งน้ีไวเ้พ่ือ
เป็นท่ีปฏิบัติภารกิจทางศาสนาอิสลาม ภารกิจน้ันคือการละหมาด วนัละหา้
เวลา และมสัยดิแหง่น้ียงัไดเ้ป็นสถานท่ีๆใชใ้นการสอนศาสนาอีกเชน่กนั  

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 จากน้ันนําท่านชอ้ปป้ิงท่ีหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในไคโร City Star 

Shopping Center  ท่ีมีสินคา้พ้ืนเมือง สินคา้ Brand name และสินคา้อ่ืนๆ อีก
มากมาย  ท่านสามารถเห็นความแตกต่างการใชชี้วิตของคนเมืองหลวง กบั
เมืองอ่ืนๆท่ีเราเดินทางท่องเท่ียวผ่านมาทางตอนใตข้องประเทศอียิปต ์ซ่ึงเรา
จะเห็นความแตกต่างอยา่งชดัเจน    

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร   
20.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียปิต ์  

23.30 น. “เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ” โดยสายการบินอียปิต ์แอร ์เท่ียวบินท่ี MS960 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 08.20 ชม.) 

 

วนัที่สิบ กรุงเทพฯ (สุวรรณภมิู)  

12.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 
 

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

 

 

*** ราคาและรายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาวะของเงินบาทที่ไม่คงที่ 

การเปล่ียนแปลงเวลาของสายการบิน / สภาวะทางอากาศซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ี ทางบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั *** 
 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํลว่งหนา้ 40,000 บาท /
ทา่น (เพ่ือเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน) 

 กรุณาชาํระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือภายในวนัที่ 30 วนั กอ่นการเดินทาง หากท่านไมช่าํระเงินส่วนท่ี
เหลือตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 

ทา่นสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
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ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ไคโร-กรุงเทพฯ โดยสายการอียปิต ์แอร ์(MS) – ระหวา่งประเทศ 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายใน ไคโร-อสัวาน-ลกัซอร-์ไคโร โดยสายการอียปิต ์แอร ์(MS) 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน้ําด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอียปิต ์
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 40 ดอลลาร ์
 ค่าทิปพนักงานบริการบนเรือสาํราญ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 20 ดอลลาร ์
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท่ี้มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตลอดการเดินทาง ท่านละ 30 ดอลลาร ์(ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็น
กรณีพิเศษ เชน่ หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้า่ยเพ่ิม 

 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมต่างๆ 

การยกเลิก : 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้งการนัตี มดัจาํกบั
ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํ
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 40,000 บาท + ค่าวซี่า (ถา้มี) 
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  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 40,000 บาท + ค่าใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วนั  หกัค่าใชจ้า่ย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยืน่วซี่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวซี่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้า่ยในการยืน่วซี่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก์ต็าม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : 

1.หนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) ท่ีมีอายุใชง้านไม่ตํา่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณานําไปต่ออายุ

ก่อนนําส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (สาํหรบัท่านท่ีมีพาสปอรต์เล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาดว้ย 

เพ่ือนําไปอา้งอิงกบัทางสถานทูต) 

2.รูปถ่ายสีหนา้ตรงปัจจุบนั พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้ม

สวมแวน่สายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร ์(ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน) 

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

3.จดหมายรบัรองการทาํงานภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) ระบุบริษัท, ตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนั

เร่ิมทาํงาน และชว่งเวลาอนุมติัใหล้าหยุด พรอ้มประทบัตราบริษัท 

4.หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน ออกโดยธนาคาร 

5.สาํเนาทะเบียนบา้น 

6.สาํเนาบตัรประชาชน 

7.กรอกรายละเอียดขอ้มลูเพ่ิมเติมตามเอกสารท่ีแนบไปให ้(กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ) 

หมายเหตุ : 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 
อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆเพื่อ

ทดแทนเป็นลาํดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 
 รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน
ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ
คาํนึงถึงความปลอดภยัและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 
หรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ 
ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปใน
ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ 
สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครือ่งบินเอง 
 ในกรณีลูกคา้ดาํเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งดาํเนินการมาพบคณะทวัรด์ว้ย

ตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครือ่งบิน 
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 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ 
ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 
(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัว่าทวัรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หาก
ท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํให้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิตํา่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง
ฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือตดิตวัข้ึนเครือ่งบิน 
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 

กรุณาใสใ่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มนําติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทาํการตรวจอยา่งละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใส
พรอ้มท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําข้ึนเคร่ืองได ้และหา้ม
มีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาํไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดงัน้ันจึงไม่
แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดงัน้ันท่านตอ้ง

ระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน
ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 
และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 

ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 


