
 
 

แกรนดอี์ยิปต ์และลอ่งแม่น ้ำไนล ์11 วนั 8 คืน 

** LUXURY TOUR พกั 5 ดำว ลอ่งเรือส ำรำญ ** 
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Egypt แหล่งอารยะธรรมที่เก่าแก่ที่สดุแห่งหนึง่ของโลก มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่า 7,000 ปี และดินแดนตา่งๆรอบ

สามเหลี่ยมตามลุ่มน า้ไนลอ์ันอดุมสมบรูณน์ี้ ไดถ้กูรวบรวมเป็นอาณาจกัรขึน้โดยฟาโรห ์ในอดีตไดเ้คยถกูปกครองโดย

ชนเผา่ตา่งๆที่อยู่ลอ้มรอบ และถกูรกุรานโดยพวกเปอรเ์ซีย นอกจากนัน้ยังมีพวกกรีก โรมนั และจนกระทัง่พวกอาหรับ

ไดเ้ขา้มาเปลี่ยนแปลงและน าเอาศาสนาอิสลามเขา้มา 

•เมืองเมมฟิส เมืองหลวงเกำ่ของอียิปต ์•ชมรปูแกะสลกัโบรำณท่ีพิพิธภณัฑร์ำมเสสท่ี 2 •ชมปิรำมิด

ขัน้บนัไดและสฟิงซเ์มืองโบรำณซคัคำรำ่ •ชมวตัถโุบรำณอนัทรงคณุค่ำท่ีพิพิธภณัฑส์ถำนแห่งชำติ ณ กรงุ

ไคโร •เมืองอสัวำนสถำนท่ีตำกอำกำศท่ีส ำคญัของอียิปต ์•ลอ่งเรือใบโบรำณเฟลคุกะ •ชมเขื่อนอสัวำน •เสำ

หินโอเบลิสก ์•ชมวิหำรอำบซิูมเบล •ชมวิหำรออมคอมโบ •ชมวิหำรแห่งเมืองเอ็ดฟ ู•ชมวิหำรลกัซอร ์•ชม

วิหำรคำนคั •ชมนครแหง่ควำมตำย •ชม วิหำรฮัตเชปซตุ •ชมอนสุำวรียแ์ห่งเมมนอน •ชมเมืองเอล็กซำนเด

รีย •ชมปัอมปรำปรำกำรซิทำเดล •เสำปอมเปย ์•ชมเมืองเกำ่ไคโร •เท่ียวโอเอซิสไฟยมุ 

☺พกัโรงแรมแรมระดบั 5 ดำว ☺พกัเรือระดบั Luxury ☺อำหำรดี ☺บินภำยในสองขำ 

ก ำหนดวนัเดินทำง 
เมษำยน 03 – 13 เมษายน 2566 145,900.- 
ตลุำคม 16 – 26 ตุลาคม 2566 145,900.- 

พฤศจิกำยน 13 – 23 พฤศจิกายน 2566 145,900.- 
ธนัวำคม 04 – 14 ธนัวาคม 2566 145,900.- 

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ เวลำในกำรเดินทำง 

วนัท่ีสอง กรุงเทพฯ ดูไบ BKK-DXB EK385 01.05-05.00 06.10 ชม. 
วนัท่ีสาม ดูไบ ไคโร DXB-CAI EK927 08.10-10.25 03.49 ชม. 
วนัท่ีสี่ ไคโร อสัวาน CAI-ASW MS86 18.45-20.10 01.45 ชม. 

วนัท่ีแปด ลกัซอร ์ ไคโร LXR-CAI MS67 19.40-20.50 01.10 ชม. 
วนัท่ีสิบ ไคโร ดูไบ CAI-DXB EK924 19.20-00.50 03.35 ชม. 

วนัท่ีสิบเอ็ด ดูไบ กรุงเทพฯ CAI-BKK EK384 03.05-12.05+1 06.40 ชม. 
วนัแรก กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

21.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู ้โดยสารขาออก โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ 

เคาน์เตอรส์ายการบิน แอรเ์อมิเรตส ์ชั้น 4 ประตูทางเขา้ท่ี ** แถว U 
 

วนัที่สอง กรุงไคโร  

01.05 น. “เหิรฟ้าสูเ่มืองดูไบ" โดยสายการบิน แอรเ์อมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี  EK385 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 06.10 ชม.) 

 

05.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบ แวะพักเปล่ียนเครื่องเพื่อต่อเครื่องไปยัง

สนามบินนานาชาติไคโร  

 

08.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติไคโร โดยสายการบิน แอร์เอมิเรตส์ 

เท่ียวบินท่ี EK927 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 03.49 ชม.) 

 

10.25 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์ น าท่านผ่านพิธีตรวจคน
เขา้เมือง  

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย จากน้ันน าท่านชมเมืองรอบๆ กรุงไคโร น าท่านชมสุเหร่าเก่าแก่ประจ าเมือง 

Muhammad Ali Mosque สุเหร่าท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในกรุงไคโร ท่ีชาวอียิปต์ให้

ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก สรา้งขึ้ นจากหินอลาบาสเตอร์(Alabaster) 
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ตามแบบจาก Blue Mosque ในเมืองอิลตันบูล  อาคารทรงสี่เหล่ียมท่ีมีโดม

ทรงกลมอยู่ด้านบน โดมตรงกลางสูงกว่า 52  เมตร และมีโดมอีกสี่มุม

โดยรอบ ภายในมีการตกแต่งอยา่งบรรจงสวยงาม อีกทั้งยงัมีหอนาฬิกาซึ่งเป็น

ของขวญัท่ีแสดงสมัพนัธไมตรีอนัดีระหวา่งอียิปตแ์ละฝรัง่เศส  

น าท่านไปชมพิพิธภณัฑส์ถำนแห่งชำติ (National Museum) ซึ่งเป็นท่ีเก็บ

รกัษาโบราณ วตัถุท่ีมีค่ามากมาย เช่น เตียงช าแหละศพในการท ามมัม่ี ตูท่ี้ท า

ดว้ยหินอ่อนส าหรบัเก็บอวยัวะภายใน ในการท ามมัม่ี โรงใส่พระศพที่ท าดว้ย

ทองค าของฟาโรหตุ์ตันคาเมน และของมีค่าอ่ืนๆอีกมากมายตั้งแต่ในสมยั

อียิปตโ์บราณจนถึงสมยักรีกและโรมนั (รวมราคาค่าเขา้ชมมมัมี่) 

จากน้ันสมัผสัประสบการณ ์ล่องเรือใบโบราณ หรือท่ีเรียกกนัวา่ เรือเฟลุคกะ 

(Felucca) ชมบรรยากาศวิถีชีวิต วฒันธรรมริมสองฝ่ังขา้งทางแม่น ้าไนล ์ยาม

เย็น ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 Intercontinental Hotel หรือเทียบเท่ำ*****     CAIRO 

วนัที่สำม กรุงไคโร-โอเอซิสไฟยุม  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม   บุฟเฟต ์

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองไฟยุม(Fayoum) นครในอียิปต์ตอนกลาง 

ตั้ งอยู่ในโอเอซิสไฟยุม ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงไคโรราว 100 

กิโลเมตร ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง ถือเป็นอีกเมืองเก่าแก่ท่ีสุดเมือง

หน่ึงของอียิปต ์

เท่ียวชม Wadi El Rayan เขตสงวนท่ีพื้ นท่ีเต็มไปดว้ยภูมิประเทศท่ีน่าต่ืนตาต่ืน

ใจ เช่น โอเอซิส ภูเขา หินรูปร่างประหลาด และน ้าตก ตัวอย่างเช่น  Wadi El 

Rayan Lake, Wadi El Rayan Waterfalls, Jabel El Medawara, Magic Lake El 

Modawra Mountain และ Wadi Hitan National Park  ท่ีท่านจะประหลาดใจ

ไปกบัสถานท่ีต่างๆ ใหท้่านเพลิดเพลินกบัวิวบรรยากาศสองขา้งทางตลอดวนั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย น าท่านเดินทางไปยงั  Valley of the Whales  หรือ Wadi El Hitan  หน่ึงใน

สถานท่ีส าคญัที่สุดเมือง แหล่งท่องเท่ียวโบราณคดี ท่ีมีการพบฟอสซิลทาง

ทะเลและซากทางโบราณคดีจ านวนมาก รวมไปถึงฟอสซิลวาฬท่ีคาดวา่มีอายุ

หลายลา้นปียุคก่อนประวติัศาสตร ์ถือเป็นฟอสซิลวาฬท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเท่าท่ีเคย

พบมา ท่ีไดร้บัการคุม้ครองโดย UNESCO  

กิจกรรม Skating on the sand หรือการสไลดแ์บบบอรด์มาจากเนินทราย 

จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางกลบัโรงแรมท่ีพกั 
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ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
 Helnan Auberge Fayoum Hotel หรือเทียบเท่ำ*****     ASWAN 
วนัที่สี่ ไฟยุม-เมมฟิส-กีซ่ำ-อสัวำน  

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม   บุฟเฟต ์
 น าท่านเดินทางไปยัง เมืองเมมฟิส(Memphis) ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของ

อียิปต์โบราณ เป็นศูนย์กลางการปกครองท่ีส าคัญแห่งหน่ึง ในบริ เวณดอน

สามเหล่ียมของแม่น ้ าไนล์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ท่ี 1 และยังเป็นเมืองท่ีไดร้ับ

การบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีบทบาทในการรวม อียิปต์เขา้เป็นประเทศ

เดียวเมื่อ 5,000 กวา่ปีแลว้ (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง) 

น าท่านเขา้ชมใน พิพิธภัณฑร์ำมเสสที่ 2 ชมการแกะสลักรูปโบราณต่างๆ

มากมายจากหินท่ียงัหลงเหลืออยู่ในระดับพื้ นดินพรอ้มกันน้ันชมรูปแกะสลัก

ขนาดยกัษ์ของฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ดว้ยฝีมือการแกะสลกัท่ีประณีตและสวยงาม

มากจากน้ันออกเดินทางต่อไปยัง เมืองโบรำณซัคคำร่ำ (Sakkara) เพื่อไป

ชมปิรามิดแบบขั้นบันได ซึ่งถือว่าเป็นปิรามิดแห่งแรกของอียิปต์ ใหท้่านได้

ชมปิรามิด (Pyramid) แห่งแรกของโลก ซึ่งเป็นสิ่งก่อสรา้งขนาดใหญ่ที่ใชเ้ป็นท่ี 

ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของการสรา้งปิรามิดในยุค

ต่อมา ท าใหท้่านไดท้ราบเรื่องราวของปิรามิด ตั้งแต่ผู ้สรา้งไปจนถึงวิธีการ

สรา้ง การตดัหิน และอื่นๆ อีกนานัปการท่ีท าใหพ้ิศวง 

 

 

 

บ่ำย รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  

 จากน้ันเดินทางไปยัง เมืองกีซ่ำ(Giza) เมืองใหญ่เป็นอันดับสามของอียิปต ์

เพื่อชมปิรามิดใหญ่และเล็ก 6 องค ์ท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดในอียิปต์ และเป็น 1ใน 7 

ของสิ่งมหศัจรรย์ของโลกยุคโบราณท่ีมีอายุราวๆ 3500-4000ปี และไดถู้ก

ข้ึนทะเบียนกบัองคก์ำรยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกของโลกเม่ือปี ค.ศ. 1979 

น าท่านชมปิรามิดท่ีส าคัญท่ีสุดมีอยู่ 3 องค์ คือ ปิรำมิดแห่งคูฟู ซึ่งเป็นปิรา

มิดท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีมนุษยไ์ดส้รา้งมา มีฐานแต่ละดา้นยาว 230 เมตร สรา้งดว้ย

หินกว่าสองลา้นสามแสนกอ้น ส่วนต่อมาเป็นปิรามิดหลังกลางคือ ปิรำมิด

แห่งเคเฟร และปิรามิดเล็กซา้ยสุด คือ ปิรำมิดแห่งเมนคูเร ส่วนท่ีเหลือก็

เป็นปิรามิดของสมาชิกในครอบครวั อีก 3 องค ์และท่ีเบื้ องหน้าของปิรามิดเค

เฟร  ชมสฟิงซ ์(Sphinx) ผูลึ้กลับและประติมากรรมท่ีเกิดจากการแกะสลัก

เนินหินทรายขนาดใหญ่ท่ีเป็นรูปกึ่งมนุษยแ์ละกึ่งสตัว ์ท่ีมีลกัษณะของร่างกาย

เป็นสิงห์โตตัวผู ้และมีใบหน้าเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์ และเป็นเสมือนเทพ

เจา้ของอียิปต์ ใหท้่านไดพ้กัผ่อนกบัการข่ีอูฐกลางทะเลทราย ชมทิวทัศน์รอบๆ 

โดยมี ปิรามิดเป็นฉากหลงั  (ค่าบริการขีอู่ฐ ไม่รวมอยูใ่นรายการท่องเท่ียว) 

 

เดินทางต่อไปยงัศูนยก์ลางการท า กระดำษปำปีรุส (Papyrus) ซึ่งเป็นการท า

กระดาษชนิดแรกของโลก ท าจากตน้ปาปีรุส หรือตน้กก และใชบ้นัทึกขอ้ความ 

และเหตุการณ์ต่างๆในสมัยอียิปต์โบราณ ชมโรงงำนผลิตหัวน ้ำหอม ซึ่งมี

หลายกล่ิน เช่น กล่ินกุหลาบ ดอกบัว และพืชสมุนไพรของอียิปต์ ซึ่งกล่าวกัน

วา่ การท าน ้าหอมแบบน้ีไดส้ืบทอดมาตั้งแต่สมยัพระนางคลีโอพตัรา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองอสัวำน  
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19.45 น. “เหิรฟ้าสูเ่มืองอสัวาน" โดยสายการบินอียิปต ์แอร ์เท่ียวบินท่ี MS96  
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 01.45 ชม.) 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 เดินทางไปยงัโรงแรมท่ีพกั  

 Movenpick Hotel หรือเทียบเท่ำ***** ASWAN 

วนัที่หำ้ อสัวำน  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม   บุฟเฟต ์

 จากน้ันน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองอัสวำน(Aswan) แวะชม เขื่อนอัสวำน

(Aswan Dam)  หรือเรียกอีกชื่อหน่ึงว่า ไฮด์แดม ท่ีสรา้งขึ้ นในปี ค.ศ.1960 

เพื่ อช่ วยให้มีน ้ าหล่อเล้ียงไร่นา ตลอดปีอีกทั้ งยังใช้พลั งน ้ าเพื่ อผ ลิต

กระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความตอ้งการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน ้า

จากแม่น ้ าไนล์ไหลท่วมเวลาฝนตกหนักเขื่อนน้ีมีความยาว 36,000 เมตร 

เป็นท่ีท่ีนักท่องเท่ียวสามารถมองเห็นทะเลสาบท่ีเกิดจากการสรา้งเขื่อนกั้น

แม่น ้ าไนล์คือทะเลสาบนัลเซอร์ มีความลึกถึง 80 เมตร และกวา้งถึง 10 

กิโลเมตร  

น าท่านชมเสำหินโอเบลิสก ์(The Unfinished Obelisk) ท่ีสลกัจากหน้าผา ซึ่ง

ยงัไม่แลว้เสร็จ เสาโอเบลิสน้ี์เป็นอนุสาวรียช์นิดหน่ึงของอียิปตโ์บราณ สรา้งขึ้ น

เพื่อเป็นการบูชาแด่เทพอามุน-รา หรือสุริยะเทพ จากน้ันน าท่านชม วิหำร

ฟิเล (Philae Temple) เทวสถานอียิปตโ์บราณท่ีตั้งอยู่กลางเกาะท่ีมีแม่น ้าไนล์

ลอ้มรอบ สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิประจ าเมือง ท่ีมีสัญลักษณ์ตราประทับของอดีตผุ้

ปกครองมากกมาย ท่ียงัคงค่อนขา้งสมบูรณ์ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความยิ่งใหญ่

ในอดีต 

จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางไปยงัท่าเรือเพื่อเช็คอินท่ีพกับนเรือส าราญ 

เรือฟำรำห ์ครูส (Farah Cruise) หรือเทียบเท่ำ เพื่อชมความสวยงามของ

สิ่งก่อสรา้งบริเวณสองฝ่ังแม่น ้าไนล ์

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บ่ำย รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร บนเรือส ำรำญ บุฟเฟต ์
 น าท่านเปล่ียนไปยังเรือเล็กเพื่อเดินทางไปชม The Nubian Village หมู่บา้น

ดั้งเดิมท่ีมีบา้นสีสนัสดใสเหมือนอยู่ในโลกการต์ูนท่ีสามารถมองเห็นแม่น ้าไนล์

ได ้อาคารบา้นเรือนส่วนใหญ่ทาดว้ยสีฟ้าเหลืองตัดกับสีขาวประดับประดา

อย่างน่ารัก ทั้งรา้นคา้ รา้นขายเครื่องเทศ และคาเฟ่ ใหอ้ิสระท่านในการเดิน

เท่ียวชมเมืองตามอธัยาศยั จนกระทัง่ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางกลบัไปยงัเรือ

ส าราญ  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ บนเรอืส ำรำญ   
 พกัผ่อนตำมอธัยำศยับนเรือส ำรำญ Farah Cruise หรือเทียบเท่ำ ASWAN 

วนัที่หก อสัวำน-อำบูซิมเบล-คอมออมโบ-เอ็ดฟู  
04.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้แบบกล่อง Breakfast Box 

 
เดินทางไปยงั เมืองอำบูซิมเบล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 04.00 ชม.) โดย
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รถบัสปรับอากาศ ระหว่างทางใหท้่านพกัผ่อนตามอัธยาศัย เดินทางถึงเมือง

อาบูซิมเบล ประเทศอียิปต์ จากน้ันน าท่านชมวิหำรอำบู ซิมเบล (Abu 

Simbel Temple) ซึ่ งสร้างโดยฟาโรห์ รามเซสท่ี2 เป็นวิหารท่ีสร้างจาก

จินตนาการท่ีสวยงามท่ีสุดในประวัติศาสตร์ของอียิปต์ ถูกสร้างขึ้ นเมื่อปี 

1270 ก่อนคริสตกาล โดยการสกัดเจาะภูเขาทั้งลูกเป็นรูปหินแกะสลักของ

ฟาโรห์นั่งบนบัลลังก์ 4 องค์ เรียงกัน ขา้งละ 2 องค์ และตรงกลางเจาะเป็น

ประตูทางเขา้ สองขา้งทางจะมีหินแกะสลักเป็นรูปของรามเซสท่ี2 ยืนตรงขา้ง

ละ 4 องค์ตั้งอยู่และจากดา้นขวามือจะมีวิหารท่ีสรา้งไวติ้ดๆกัน เพื่อใหเ้ป็น

อนุสรณ์แด่พระนางเนเฟอร์ตาริ ซึ่งเป็นพระราชินีท่ีพระองค์โปรดปรานมาก

ท่ีสุด นัง่รถกลับมายงัเมืองอัสวานแลว้กลับไปขึ้ นเรือส าราญ จากน้ันเดินทาง

ไปยงัเมืองคอมออมโบ(Kom Ombo) 

 

 

 

 

 

ฃ

 

 

 

 

 

 

 

บ่ำย รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บนเรือส ำรำญ  
 ท่านชม วิหำรคอมออมโบ(Kom Ombo Temple) เป็นวิหารท่ีสรา้งข้ึนเพื่อบูชา

เทพเจา้สององค ์คือ เทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข ้ชาวบา้นสรา้งวิหารน้ีขึ้ นมา 

เน่ืองจากในสมยัก่อนโคง้น ้าตรงท่ีตั้งวิหารแห่งน้ีจะเป็นจุดท่ีจระเขช้อบมานอน

เกยอยู่ขา้งตล่ิง ดว้ยความเกรงกลัวจระเข ้ชาวบา้นจึงสรา้งวิหารคอมออมโบ

ขึ้ นมา โดยมีนัยว่า เมื่อเราบูชาคารวะต่อเทพแห่งจระเขโ้ซเบคแลว้ เทพโซเบค

จะปกป้องคุม้ภยัไม่ใหถู้กจระเขท้ ารา้ยได ้วิหารแห่งน้ีอยู่ดา้นขวามือ ส่วนวิหาร

ทางดา้นซา้ยบูชาเทพฮอรสั (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพเจา้แห่งการต่อสู ้

และความกลา้หาญ 

น าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเอ็ดฟู (Edfu) ผ่านชมความสวยงามของ

ธรรมชาติของฟาก ฝั่งแม่น ้ าไนล์ และยังเป็นขุมแห่งอารยะธรรมของอียิปต์

โบราณดว้ย ชมวิหารขนาดใหญ่ ซากรูปสลกัขององคก์ษัตริยฟ์าโรห ์สฟิงซนั์บ

พนัๆตวั และท่ีอนัเรน้ลบัซึ่งซุกซ่อนพระศพของ กษัตริยใ์นสมยัก่อนคริสตกาล                                     

 
 
 
 
 
 
 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ บนเรือส ำรำญ พรอ้มรื่นเริงไปกบั (Galabia Party)  
 พกัผ่อนตำมอธัยำศยับนเรือส ำรำญ Farah Cruise หรือเทียบเท่ำ EDFU 

วนัที่เจ็ด เอ็ดฟ-ูลกัซอร ์  
07.00 น. เพลิดเพลินไปกบัการนัง่รถมำ้ชมวิหำรแห่งเมืองเอ็ดฟู (Edfu Temple) ท่ี

ยงัคงสภาพและไดถู้กอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งดีท่ีสุดในขณะน้ี วิหารหลงัน้ีไดถู้ก

สรา้งใหแ้ก่ เทพเจำ้ฮอรสั ท่ีมีศีรษะเป็นนกเหยี่ยว ชมวิหารท่ีดา้นหน้าจะเป็น

ผนังสูงถึง 36 เมตร มีรูปหินแกะสลกัเป็นรูปนกเหยี่ยว 2 ตวั เฝ้าหน้าประตู

ทางเขา้ ส่วนภายในวิหารยงัอยูใ่นสภาพที่ดีมาก มีหอ้งหลายหอ้ง และพื้ นจะ

เริ่มสูงขึ้ นเรื่อยๆทีละน้อยจนเขา้ถึงหอ้งสูงชั้นในสุด ซึ่งเป็นหอ้งท่ีพระเจา้

ฟาโรหเ์ขา้มาท าพิธีต่างๆ  

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ บนเรือส ำรำญ บุฟเฟต ์

 จากน้ันน าท่านออกเดินทางไปยัง เมืองลักซอร์ (Luxor) ซึ่งเป็นเมืองท่ีมี

ความส าคญัของอียิปต์เมืองหน่ึง ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น ้าไนลท์างตอนใตข้องประเทศ 

เป็นส่วนหน่ึงของเมืองหลวงโบราณของทีบส์ มีซากวิหารส าคัญสองแห่งคือ 

วิหำรลกัซอร ์และวิหำรคำรน์ัค 
 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั บนเรือส ำรำญ บุฟเฟต ์
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 ชมวิหำรลักซอร ์ซึ่งอยู่ทางตะวนัออกของแม่น ้าไนล ์เป็นวิหารคู่บา้นคู่เมืองท่ี

สรา้งขึ้ นเพื่อบูชาเทพเจา้ ชมวิหำรลักซอร ์ท่ีอเมนโนฟิสท่ี 3 ใหส้รา้งขึ้ นใหม่ 

ใหเ้ป็นวิหารแบบหินทรายเน้ือละเอียดท่ีใหญ่โตและสูงกวา่เดิม  ต่อมารามเซส

ท่ี 2 ใหส้รา้งอุทยานท่ีหน้าวิหารขึ้ น และอลงัการดว้ยรูปแบบประติมากรรม  

 

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

วนัที่แปด ลกัซอร-์กรุงไคโร  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ บนเรือส ำรำญ บุฟเฟต ์

  น าท่านนัง่เรือขา้มไปยงัฝั่งตะวนัตกของแม่น ้าไนล์ เพื่อไปชมสุสานท่ีฝังศพใน

หุบเขาท่ีเรียกวา่ นครแห่งควำมตำย(Valley of The Death) ชมหุบผากษัตริย ์

ซึ่งเป็นท่ีฝังพระศพของพระเจา้ฟาโรหม์ีถึง 62 แห่ง นอกจากน้ียงัมีหุบผาของ

พระราชินีและหุบผาของพวกพระบรมวงศานุวงศ ์พวกขุนนางชั้นสูง จากน้ันน า

ท่ า น ไป ช ม  ว ิห ำ ร ฮ ัต เช ป ซ ุต (Temple of Queen Hatshepsut) ท่ี

ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงพระนามฮัตเซปซุตหรือท่ีรูจ้ักกันดีใน

ประวัติศาสตร์ว่าราชินีมีหนวด จากน้ันแวะถ่ายรูปท่ี อนุสำวรียแ์ห่งเม

มนอน (Coloses of Memnon) หรือสุสานของฟาโรหอ์าเมนโฮเทปที่ 3 

อดีตเคยใชเ้ป็นวิหาประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปท่ี 3  ประมาณ 2,000 

กว ่า ปีก ่อน   เก ิด เหตุแผ ่นด ิน ไหวอย ่างร ุนแรง   ท าให ต้ ัวว ิห ารพ งัลง

มา  เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
 ชมวิหำรคำรน์ัค ท่ีสรา้งขึ้ นเพื่อบูชาเทพเจา้โดยใชเ้สาท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และ

ไดร้ับการต่อเติมจากฟาโรหห์ลายพระองค์ จนกระทัง่เป็นวิหารท่ีใหญ่โตท่ีสุด

ของอียิปต์ มีเน้ือท่ีประมาณหน่ึงตารางไมลช์มภายในวิหารท่ีมีความกวา้ง 50

เมตร และยาว102เมตร มีเสาหินขนาดยกัษ์ สูง 23 เมตร ถึง 134  ตน้ และ

เป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันของกษัตริย์รามเซสท่ี2 ในสมัยโบราณตามประวัติ

กล่าวว่าตอ้งใชแ้รงงานถึงแปดหมื่นกว่าคนในการสรา้งวิหารน้ี  จนกระทัง่ได้

เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางไปยงัสนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุง

ไคโร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19.40 น. “เหิรฟ้าสูก่รุงไคโร" โดยสายการบินอียิปต ์แอรเ์ท่ียวบินท่ี MS67 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 01.10 ชม.)  

 

20.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์  
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
  Intercontinental Hotel หรือเทียบเท่ำ*****     CAIRO 

วนัที่เกำ้ ไคโร-อเล็กซำนเดรีย  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 เดินทางสู่ เมืองอเล็กซำนเดรีย (Alexandria) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 

ชัว่โมง) น าท่านชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองส าคญัในสมยัโรมนั

ปกครองอียิปต ์เดิมทีเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ท่ีชื่อวา่ ราคอนดาห ์เมื่อ 

1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเม่ือ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 

กวา่ปีก่อนพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จึงใหม้ีการปรบัปรุงขยาย

เมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อใหค้ลอ้งจองกบัชื่อของพระองค ์เมืองอเล็ก
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ซานเดรียน้ียงัเป็น  สถานท่ีส าคญัในต านานรกัอนัยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉม

ชื่อกอ้งโลก พระนางคลีโอพตัรา และนายทหารโรมนั มารค์ แอนโทน่ี และ

ปัจจุบนัเมืองน้ีใหญ่เป็นอนัดับสองของประเทศ เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ี

ติดกบัทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของ 

 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  
 น าท่าน ชมหลุมฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซำนเดรีย(Catacomb) 1 ใน 7 สิ่ง

มหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50 ,000 ศพ 

สุสานใตดิ้นแห่งน้ีมีสามชั้น ชั้นท่ี 1 มีไวส้ าหรับล าเลียงโลงและศพ ชั้นท่ี 2 

เป็นท่ีฝังศพ และชั้นท่ี 3 ใชเ้ป็นท่ีรวมญาติเพื่อระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเล้ียง

สงัสรรค์กนัทั้งวนั ซึ่งเล่ากนัว่าตอนท่ีนักโบราณคดีคน้พบท่ีน่ีเป็นครั้งแรก บน

โต๊ะยงัมีขวดไวน์และจานวางอยู ่  

ชม เสำปอมเปย์(Pompey’s Pillar) เป็นสิ่ งส าคัญ โบราณในสมัยโรมัน

ปกครองอียิปต ์เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จู

เลียส  ซีซ่า ผูน้ าท่ียิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกัน

และปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูก

ชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบนัน้ีเหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่าง

โดดเด่น และสฟิงซอ์ีกสองตวั 

จากน้ัน ชม ป้อมปรำกำรซิทำเดล (CITADEL) ซึ่งใน  อดีตน้ันเป็นท่ีตั้งของ 

ประภาคารฟาโรสถือว่าเป็นหน่ึงในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบัน

เหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐานและไดม้ีรับการทะนุบ ารุงต่อเติมจากสุลต่านเกตย์

เบย ์โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเขา้มา พกัผ่อนหยอ่นใจกบัการชมทะเลเมดิ

เตอรเ์รเนียนท่ีสวยงาม  

ชมหอ้งสมุดอเล็กซำนเดรีย(Alexandria Library) หน่ึงในหอ้งสมุดเก่าแก่ท่ี

เกิดขึ้ นในยุคแรกๆของโลก มีหนังสือมากกว่า 8 ลา้นเล่ม มีเกา้อี้ มากกว่า 

20,000 ท่ีนั่ง ภายในมีทั้งหนังสือยุคเก่าและยุคใหม่ตกแต่งอย่างสวยงาม

กวา้งขวาง  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เย็น รบัประทำนอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร   
 Hilton Corniche Hotel หรือเทียบเท่ำ****     ALEXANDRIA 

วนัที่สิบ อเล็กซำนเดรีย-ไคโร-กรุงเทพฯ   

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงไคโร ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบับรรยากาศสองขา้งทาง

โดยรถบสัโดยสารใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง 
 

 รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร  

 

เดินทางสู่ย่านเมืองเก่ากรุงไคโร(OLD CAIRO) จากน้ันน าท่านชมเมืองรอบๆ 

กรุงไคโร ชมมัสยิดอมัรอ์ิบนัอลั – อสั(Mosque Of Amr Ibn Al-Aas) ซึ่งเป็น

มสัยิดหลังแรกๆของประเทศอียิปต์. อัม อิบนุนอาส เป็นบุคลท่ีไดน้ าศาสนา

อิสลามเขา้มาเผยแพร่ในประเทศอียิปต์ และไดส้รา้งมสัยิดแห่งน้ีไวเ้พื่อเป็นท่ี

ปฏิบัติภารกิจทางศาสนาอิสลาม ภารกิจน้ันคือการละหมาด วันละหา้เวลา 

และมสัยิดแห่งน้ียงัไดเ้ป็นสถานท่ีๆใชใ้นการสอนศาสนาอีกเช่นกนั   
ชม The Hanging Church โบสถ์นิกายคอปติกออรโ์ธดอกซท่ี์มีหลงัคาไมรู้ปทรง

คลา้ยเรือโนอาห ์รวมถึงภาพวาดพระเยซูและแท่นเทศน์จากศตวรรษที่ 5 

 
 
ฃ 
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ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัราค่าบริการส าหรบั ปี2566(อตัราค่าบริการส าหรบัผูเ้ดินทาง 10 ท่าน ข้ึนไป) 
➢ ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
➢ ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 
➢ เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
➢ ไม่เอาตัว๋เครื่องบิน ลดท่านละ 

145,900.- 
30,000.-        

145,900.- 
44,000.- 

 

 

 

อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงท่ี Khan El Khalili bazar ตลาดนัดและตลาดท่ีมีชื่อเสียง

ในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ก่อตั้งขึ้ นในฐานะ

ศูนยก์ลางการคา้ในยุคมมัลุกและไดร้ับการตั้งชื่อว่าเป็นหน่ึงในคาราวานท่ีมี

คุณค่าทางประวติัศาสตร์หลายแห่ง นับแต่น้ันมา ย่านตลาดสดไดก้ลายเป็น

หน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวหลกัของไคโรส าหรบันักท่องเท่ียวและชาวอียิปต์ท่ี ท่ี

เตม้ไปดว้ยขา้วของเครื่องใช ้ของท่ีระลึกพื้ นเมืองมากมาย จนกระทัง่ไดเ้วลา

อนัสมควร 
 

19.20 น. 
“เหิรฟ้าสูก่รุงดูไบ” โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยสายการบินแอรเ์อมิเรตส ์
เท่ียวบินท่ี EK924 

 

วนัที่สิบเอ็ด กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  

00.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดูไบ เท่ียวบินท่ี EK924  เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง

ไปยงักรุงเทพฯ(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 03.35 ชม.) 

 

03.05 น. “เหิรฟ้าสูก่รุงเทพฯ” โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยสายการบินแอรเ์อมิเรตส ์
เท่ียวบินท่ี EK384(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 06.40 ชม.) 

 

12.05 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ พรอ้มความ

ประทบัใจไม่รูลื้ม 

 

 

 
*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่ับสภำวะของเงินบำทที่ไม่คงที่ 

กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษัทฯ 
จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 

 

กำรจองทวัร ์  

 ➢ หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 50,000 บำท /
ท่ำน (เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 

➢ กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือภำยในวนัที่ 45 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนท่ี
เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 

ค่ำทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ไคโร-กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอรเ์อมิเรตส ์ชั้น  (EK) – ระหวา่ง

ประเทศ 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายใน ไคโร-อสัวาน-ลกัซอร-์ไคโร โดยสายการบินอียิปต ์แอร ์(MS) 
✓ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 8 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
✓ ค่าอาหารทุกมื้ อตามท่ีระบุในโปรแกรม และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
✓ ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
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✓ ค่าเรือส าราญและเรือเฟลุคกะ 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าอียิปต ์
✓ ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหน้าทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการเดินทาง 
✓ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 45 ดอลลาร ์
✓ ค่าทิปพนักงานบริการบนเรือส าราญ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 20 ดอลลาร ์
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาลใน

ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอำยุตั้งแต7่5ปีขึ้ นไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย ตลอดการเดินทาง ท่านละ 33 ดอลลาร ์(ขึ้ นอยูก่บัความพึงพอใจของท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพัก
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็น

กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัข้ึน) 
 ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั 

 

▪ คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋
เครื่องบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วนัแรงงาน ช่วง

เดือนตุลาคม และปีใหม่) ที่ตอ้งการนัตี มดัจ ากบั

ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได)้ 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั ▪ เก็บค่าใชจ้่าย 50% 

 ▪ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-29 วนั ▪ เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 
 

เอกสำรในกำรใชย้ื่นวีซ่ำ : 
1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใชง้านไม่ต า่กว่า 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปต่ออายุ

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

เพื่อน าไปอา้งอิงกบัทางสถานทูต) 

2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบนั พื้ นฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้ม

สวมแวน่สายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร ์(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 

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

3.จดหมายรับรองการท างานภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) ระบุบริษัท, ต าแหน่ง, เงินเดือน, วัน

เริ่มท างาน และช่วงเวลาอนุมติัใหล้าหยุด พรอ้มประทบัตราบริษัท 

4.หนังสือรบัรองสถานะทางการเงิน ออกโดยธนาคาร 

5.ส าเนาทะเบียนบา้น 

6.ส าเนาบตัรประชาชน 

7.กรอกรายละเอียดขอ้มูลเพิ่มเติมตามเอกสารท่ีแนบไปให ้(กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 
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หมำยเหต ุ: 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆเพื่อ

ทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน 

▪ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้ น

ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี บริษัทฯ จะ

ค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย 

หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ 

ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองที่นัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี

พักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

▪ การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจ่าย 

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

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้

หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) 

กรณีเดินทำงโดยลูกคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวรด์ว้ย

ตัวเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้

หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู ้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ 

ค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน

กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 

(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่าทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หาก

ท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้่ายใดๆทั้งสั้น 

▪ เมื่อท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในช่วง

ฤดูรอ้นเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัขึ้ นเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือขึ้ นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ 
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กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียด

อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้ นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภัณฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใส

พรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้ อสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได ้และหา้ม

มีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซึ่งจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะชดเชย

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

แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดังน้ันท่านตอ้ง

ระวงัทรพัยส์ินส่วนตวัของท่าน 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

▪ หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้ับการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, 

และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หวัหน้าทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษัทฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงื่อนไข 
ที่บริษัทไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 


