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AMAZING GRAND EGYPTIAN  
ทวัรอ์ยีปิต ์12วนั9คนื    

โดยสายการบนิ Turkish Airlines 
ตามรอยอารยธรรมโบราณดนิแดนไอยคปุตห์นึง่ในอารยธรรมทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก   
ไคโร -พระราชวงัMAINYAL -พรีะมดิกซีา - LUXOR- ลอ่งเรอืส าราญแมน่ า้ไนล-์

ASWAN- อาบซูมิเบล- -อเล็กซานเดรยี-FAYOUMโอเอซสิของอยีปิต ์

 
**แกรนดอ์ยีปิตข์องจรงิ!!โปรแกรมนีu้pdateสถานทีเ่ทีย่วๆใหมล่า่สดุ** 
ชมทะเลทรายอนัยิง่ใหญ ่1ในมรดกโลก ดนิแดนอนัอดุมสมบรูณ์ ทะเลสาบ และน า้ตก  

Fayoum Oasis 'Little Egypt'  
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พเิศษ++ พกัโรงแรมหนา้พรีามดิ ทานอาหารมือ้พเิศษ ณ 9 PYRAMID LOUNGE  
Restaurant ลอ่งเรอืแมน่ า้ไนล ์4 คนื พรอ้มบนิภายใน 1 เทีย่วบนิ    

ราคาเร ิม่ตน้ 99,996 .-  
เดนิทาง  ม.ีค., พ.ค. 65  

**เดนิทางเขา้ประเทศอยีปิตไ์มต่อ้งใชP้CR ใชว้คัซนีพาสปอรต์ค์รบ 2 เข็มทกุยีห่อ้ ** 
 
 
วนัแรก   ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ 

19.00 น. พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Turkishairlines อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศสนามบนิสวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
และเอกสารการเดนิทางท าผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

22.55 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุอสิตนับลู ประเทศตรุกีเทีย่วบนิที ่TK65 
 
วนัทีส่อง   อสิตนับลู –ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุไคโร-Mainyal Palace- Salah EL Din Citadel & 

Mohamed Ali Mosque -Cairo Tower  

05.45 น. ถงึสนามบนิอสิตันบลู 
07.55 น. เหนิฟ้าสูก่รงุไคโร เทีย่วบนิที ่TK690 
09.10 น. ถงึสนามบนินานาชาตกิรุงไคโร ผ่านพธิีการตรวจคน
เขา้เมอืงและรับสมัภาระในการเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้  
น าท่านชม Mainyal Palace พพิธิภัณฑพ์ระราชวังของเจา้ชายมูฮัม
หมัดอาลเีป็นพระราชวังในสมัยราชวงศอ์ลาวยีาตัง้อยู่บนเกาะ Rhoda 
บนแม่น ้าไนล์ ปัจจุบันเป็นหนึ่งในพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร์ทีส่วยงาม
และส าคัญทีส่ดุในอยีปิต ์โดดเด่นดว้ยการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
สไตลอ์สิลามสมัยใหม่ผสมผสานกับเปอรเ์ซยีและมัมลุก นอกจากน้ียัง
ออกแบบตกแต่งลวดลายดว้ยของซีเรีย โมร็อกโก และอันดาลูเซยี 
รวมถงึออตโตมัน อาคารจงึมกีลมกลนืระหว่างประเพณีสถาปัตยกรรม
อสิลามอย่างงดงามและลงตัว ดา้นนอกแยกเป็นอาคารสว่นตอ้นรับ หอ
นาฬิกา ซาบิล มัสยิด พิพิธภัณฑ์ล่าสัตว์ หอ้งน่ังเล่น โถงบัลลังก์ 
พพิธิภัณฑส์ว่นตัว และหอ้งโถงสทีอง ทีร่ายลอ้มความร่มรืน่ของสวนสไตลเ์ปอรเ์ซยีและสวนสไตลอ์ังกฤษสะทอ้นใหเ้ห็น
ถงึวถิชีวีติของเจา้ชายและรัชทายาทแหง่อยีปิตช์ว่งปลายศตวรรษที ่19 และตน้ศตวรรษที ่20  
 

น าท่านชม Salah EL Din Citadel & Mohamed Ali Mosque ป้อมปราการแห่ง
ไคโร หรอื ป้อมปราการแห่งศอลาฮุดดนี เป็นป้อมปราการสมัยอสิลามในยุคกลางในกรุง
ไคโร ประเทศอียปิต์ สรา้งโดย Salah ad-Din (Saladin) และเป็นที่ตัง้ของรัฐบาลใน
อยีปิตแ์ละเป็นทีพ่ านักของผูป้กครองมาเกอืบ 700 ปีตัง้แต่ศตวรรษที ่13 ถงึศตวรรษที ่
19 สถานที่ตัง้บนแหลมของเนินเขา Mokattam ใกลใ้จกลางกรุงไคโรมีต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ที่มองเห็นเมืองและเหนือเสน้ขอบฟ้า ในปี 2519 ไดรั้บการประกาศโดย
ยูเนสโกใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของมรดกโลกไคโรแห่งประวัตศิาสตร ์(อสิลาม) ชมมัสยดิใหญ่
ของ Muhammad Ali Pasha หรือ Alabaster Mosque เป็นมัสยดิทีต่ัง้อยู่ใน Citadel of 
Cairo ในอยีปิต ์สรา้งโดย Muhammad Ali Pasha ระหว่างปี 1830 ถงึ 1848 เป็นมัสยดิ
ออตโตมันตัง้อยูบ่นยอดของป้อมปราการ ซึง่เป็นมัสยดิทีม่องเห็นไดช้ดัเจนทีส่ดุในไคโร 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ ( Chicken set 
menu)  
น าท่านชม Cairo Tower หรอื หอคอยไคโร หอคอยแห่งน้ีสรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 
1956 ถงึปี 1961 ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอยีปิตN์aoum Shebibโดยไดรั้บแรง
บันดาลใจจากสถาปัตยกรรมอยีปิตโ์บราณบางส่วนมจุีดประสงคเ์พื่อใหน้ึกถงึตน้
บัวแบบฟาโรหซ์ึง่เป็นสัญลักษณ์ของอยีปิตโ์บราณ ดา้นบนหอคอยออกแบบเป็น
มงกฎุซึง่เป็นหอสังเกตการณ์ทรงกลมและรา้นอาหารทีห่มุนรอบแกนได ้และเป็น
ยังเป็นจุดชมววิกรุงไคโรที่สวยที่สุด อสิระใหท้่านชมววิทวิทัศน์และเก็บภาพ
ประทับใจเหนือกรุงไคโรมุมกวา้ง ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นน าท่านเขา้สูท่ีพั่ก ให ้
ทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 
 
เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร (  Seafood Menu )  
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ MAMLOUK PYRAMIDS HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม  ซคัคารา่-9 Pyramids Lounge Restaurant -มหาพรีะมดิกซีา - รถไฟตูน้อน-Luxor 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซคัคารา่ ชมพรีามดิขัน้บันไดเป็นสิง่กอ่สรา้งขนาดใหญซ่ึง่เป็นทีต่ัง้ของสสุานโบราณของเชือ้พระ
วงศส์มัยอยีปิตโ์บราณเป็นเดมิเมอืงหลวงของราชอาณาจักรอยีปิตโ์บราณ ในบรเิวณน้ีเป็นทีต่ัง้ของพรีะมดิจ านวนหลาย
หลัง รวมถงึพรีะมดิขัน้บันไดของฟาโรหด์โจเซอร ์(Step Tomb) สรา้งดว้ยหนิทีส่มบรูณ์ทีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุใน
ประวัตศิาสตร ์พรีะมดิแหง่โจเซอร ์ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยราชวงศท์ีส่ามแหง่อยีปิต ์
ซึง่ตอ่มาพรีามดิน้ีไดเ้ป็นตน้แบบพรีามดิในยคุตอ่มา  และบรเิวณน้ียังเป็นสสุาน
ฟาโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณจ านวนอกีสบิหกพระองค ์รวมถงึเจา้พนักงานระดับสงู
ในสมัยโบราณไดส้รา้งอนุสาวรยีพ์ธิศีพสว่นตวัในสสุานแหง่น้ีตลอดชว่งสมัย
การปกครองของฟาโรห ์และยังใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนามานาน
กวา่ 3,000 ปี ทัง้ในสมัยปโตเลมแีละโรมัน พรีามดิแหง่น้ีเป็นตน้แบบของพรีา
มดิในยคุตอ่มา อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั มื้อพิเศษ ณ  9 Pyramids Lounge 
Restaurant ร้านอาหารด ังขึ้นชื่อ ว่ า เ ป็น  THE BEST VIEW OF 
PYRAMIDS (Set menu)   
น าทา่นชมยิง่ใหญข่องมหาพรีะมดิกซีา หรอื The Great Pyramid of Giza อายกุวา่ 5,000 ปี ทีไ่ดรั้บการยกยอ่ง
วา่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก ซึง่เป็นทีบ่รรจุพระบรมศพของพระศพของกษัตรยิอ์ยีปิตโ์บราณ หรอื ฟาโรห ์พรีะมดิ
ของฟาโรห์ในยุคราชวงศ์ที่ 4 ซึ่งประกอบไปดว้ยพีระมิดของฟาโรหค์ูฟู (Khufu) คาเฟร (Khafre) และเมนคา
อูเร (Menkaure) ซึง่พีระมดิทีใ่หญ่ทีสุ่ดก็คอืของฟาโรหค์ูฟู ซึง่พระองคเ์ป็นผูส้รา้งขึน้เองเมื่อก่อนครสิตกาลประมาณ 
25,800 ปี นับอายุจนถงึปัจจุบันก็กว่า 4,500 ปี ถือเป็นปิรามดิทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในโลก นับเป็นสิง่ก่อสรา้งทีย่ ิง่ใหญ่และ
เก่าแก่ทีสุ่ดใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้ส ิน้ 20 ปีก่อสรา้งดว้ยหนิปูนมากว่า 2.5 ลา้นกอ้น โดยแต่ละกอ้นมนี ้าหนัก 2 ถงึ 70 ตัน 

และก าลังแรงงานกว่าแสนคนตัดจากแท่งหนิขนาดใหญ่มาก 
หนิแตล่ะกอ้นวางชดิตดิกันแบบแนบสนทิมาก แมแ้ตก่ระดาษก็
สอดไม่ผ่าน  น าท่านชม สฟิงซ์ ซึ่งแกะสลักจากเนินหิน
ธรรมชาตมิีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และล าตัวเป็น
สงิโต สฟิงซ ์( Sphinx ) ซึง่แกะสลักดว้ยหนิกอ้นใหญ่เป็นรูป
สงิโตหมอบ แต่ศรีษะเป็นมนุษยส์ว่นใบหนา้น้ีเป็น ใบหนา้ของ
พระเจา้คีเฟรน ซึง่ไดรั้บการนับถือพระเจา้แห่งพระอาทติย์ 
สฟิงซ์น้ีสูงถงึ 18 เมตร ยาว 73 เมตร อสิระใหท้่านเก็บภาพ
ประทับใจ **(กรณีทา่นใดสนใจขีอ่ฐูกรุณาตดิตอ่ทีห่ัวหนา้ทัวร ์
ราคาประมาณ $ 20 เหรยีญต่อท่านต่อหนึง่ตัว)** จากน ัน้น า
ทา่นชมศูนยก์ลางการท า กระดาษปาปีรุส ซึง่เป็นกระดาษ
ชนิดแรกของโลกท าจาก ต้นกก (Papyrus) ใชบ้ันทึก

ขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ในสมัยอยีปิตโ์บราณ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ สถานี
รถไฟ เดนิทางเมอืงLuxor (รถไฟตูน้อน) 
เย็น รบัประทานอาหารค า่บนรถไฟ (Dinner Box) 
 
วนัทีส่ ี ่ Valley of the Kings -วหิารฮคัเชฟซุต- HABU TEMPLE- ลอ่งเรอืส าราญแมน่ า้ไนล ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้บนรถไฟ (Breakfast Box)  
07.00 น. เดนิทางถงึเมอืงLuxor  
น าสูท่างเดนิทางสู ่หุบผากษตัรยิ(์Valley of the Kings) เป็นทีฝั่งพระศพของฟาโรห ์ 63 พระองค ์ตัง้อยู่ทีเ่ทอืกเขา

ทีบัน อยู่ฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าไนล ์(West Bank) หรือ นครธีบสใ์นสมัย
อียปิตโ์บราณ อดีตเชือ่ว่าเป็นทีอ่ยู่ของคนตาย หรือ นครของผูว้ายชนม ์
(Necropolis of Thebes) เต็มไปดว้ยกลุม่โบราณสถานทีม่ปีระวัตน่ิาพศิวง 
ปัจจุบันเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศ ท่านสามารถเลอืก
เขา้ชมไดเ้พียง 3 สุสาน ดา้นหนา้ทางเขา้สุสานฟาโรหบ์นยอดเขานัน้ดู
คลา้ยปลายแหลมยอดปิรามดิ เป็นการเลอืกหวงซุย้ในการฝ่ังศพ ใหค้ลา้ย
ว่าฝังอยู่ใตปิ้รามดิ สุสานเหล่าน้ีเป็นสุสานที่ถูกเลอืกใหเ้ป็นสุสานทีเ่ก็บ 
มัมมี่และสมบัตขิองกษัตริย์ถงึ 63 สุสาน แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็ก
ต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาครองราชย์ สุสานเริ่มสรา้งเมื่อฟาโรห์
ครองราชย ์และปิดเมือ่ฟาโรหส์ ิน้พระชนม ์ภายในหลมุมจีติรกรรมทีง่ดงาม

สสีดใสราวกับเพิง่วาดเสร็จไม่นานน้ี (หมายเหตุ:ไม่รวมคา่เขา้สุสานของฟาโรหต์ุตนัคามอน ทา่นละ 300 อยิปิ
ปอนด ์ถา้ตอ้งการชมกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์ 
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น าทา่นชมวหิารฮคัเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนกิ ชือ่ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปี
มาแลว้ทีป่ระดษิฐานพระศพของ ฟาโรหห์ญงิฮัตเชพซตุ รูจั้กในนาม “ราชนีิหนวด” ฟาโรหห์ญงิองคเ์ดยีวในประวัตศิาสตร์
อยีปิต ์ทีรุ่่งเรืองมากในสมัยของพระองค ์ชมอนุสาวรยีแ์หง่เมมนอน (Colossi of Memnon) หรอืสสุานของฟาโรห์
อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใชเ้ป็นวหิารประกอบพธิีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3 ประมาณ 2,000 กว่าปี ก่อน เกดิเหตุ
แผน่ดนิไหวอยา่งรุนแรง ท าใหต้ัววหิารพังลงมา เหลอืเพยีงรูปสลักหนิทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สงู 20 เมตร 
 

หมายเหต ุ: กรณีทา่นใดสนใจเขา้ชม Valley of Queen และ Nefetari Tomb ซึง่ขึน้ชือ่วา่เป็นสสุานทีส่วย
ทีส่ดุในอยีปิต ์กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้ 4 วนักอ่นเขา้ชม เนือ่งจากมกีารจ ากดัผูเ้ขา้ชมตอ่วนั 

 
น าท่านชมวหิารมาดนิตัฮาบู หรือ HABU TEMPLE 
เป็นวิหารของ Rameses III เป็นวิหารที่ลอ้มรอบดว้ย
ก าแพงที่มีป้อมปราการขนาดใหญ่ มีพระราชวังของ
ฟาโรหต์ัง้อยู่ดา้นใน ผนังดา้นนอกแกะสลักดว้ยฉากทาง
ศาสนาและภาพสงครามระหว่างราเมเสสที่ 3 กับชาว
ลเิบยีและชาวทะเล เสาแรกเป็นรูปกษัตรยิท์ีฟ่าดฟันศัตรู 
และยังมรีายชือ่ดนิแดนทีถู่กยดึครอง ผนังภายในยังมรูีป
ปั้นนูนต ่าที่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ซึง่บางส่วน
ยังคงสีเดิมไว ้อิสระใหเ้ก็บภาพประทับใจไดเ้วลาอัน
สมควรน าทา่น เช็คอนิเรอืส าราญ  
เทีย่ง รบัประทานอาหารบนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์)  
ค า่ รบัประทานอาหารบนเรอืส าราญ (บุพเฟ่ต ์) 
อสิระพกัผ่อนบนเรอืส าราญตามอธัยาศยั พรอ้มชม
การโชวแ์ละการแสดง 
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วนัทีห่า้  บอลลนู-มหาวหิารคารน์คั-วหิารลกัซอร ์

05.00 น ส าหรบัทา่นทีส่นใจน ัง่บอลลนู พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊
อบบี ้หมายเหต ุทา่นใดสนใจตดิตอ่สอบถามหวัหนา้ทวัร ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้บนเรอืส าราญ (บุพเฟ่ต ์) เช็คเอาท์
เรอืส าราญ 
08.00น.น าทา่นชม มหาวหิารคารน์คั (The Temple of 
Karnak) เป็นวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ตวัวหิารหลังเดยีวมเีน้ือทีถ่งึ 
60 เอเคอร ์ซึง่ใหญพ่อทีจ่ะน าโบสถข์นาดใหญข่องยโุรปไปวางไดถ้งึ 
10  หลัง มหาวหิารแหง่น้ีเริม่กอ่สรา้งในสมัยฟาโรหท์ตุโมซสิที ่1 
เพือ่ถวายแดเ่ทพอมอน-รา เมือ่กวา่ 3,600 ปีมาแลว้ หลงัจากนัน้
ฟาโรหอ์งคต์า่งๆ ก็เริม่สรา้งเพิม่เตมิ ท าใหว้หิารมขีนาดใหญข่ึน้อยา่ง
มาก แตเ่ห็นความยิง่ใหญข่องวหิารแลว้ ขอใหท้กุทา่นลอง
จนิตนาการดวูา่ชาวอยีปิตโ์บราณใชว้ธิใีดในการขนยา้ยเสา และหนิ 

พรอ้มทัง้การแกะสลักลวดลาย ซึง่เมือ่ทา่นเห็นความสงูแลว้ก็จะยิง่ท าใหน้กึไมอ่อกก็เป็นได ้วา่เขาใชว้ธิที าอยา่งไร อสิระ
ใหท้า่นเก็บภาพประทับใจตามอธัยาศัย 
น าทา่นชมวหิารลกัซอร ์(The Temple of Luxor) ซึง่สรา้งถวายแกเ่ทพอมอนรา กษัตรยิแ์หง่เทพ เชน่กัน วหิารแหง่
น้ีไดรั้บการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบรเิวณวหิารประกอบดว้ยซุม้ประตูขนาดใหญแ่ละรูปสลักหนิแกรนติขนาดมหมึา
สลักเป็นรูปฟาโรหร์ามเซสที ่2 และมหาราชนีิเนเฟอตาร ี
ชมเสาโอบลิสิก ์เสาหนิแกรนิตขนาดใหญ่ซึง่แกะสลัก
ดว้ยอักษรอียปิตโ์บราณ(เฮโรกริฟฟิค) เพื่อสรรเสรญิ
เทพเจา้อมอนรา ซึง่ท่านอาจจะไดเ้ห็นเสาเช่นน้ีอีกที่ 
ปลาซเดอลาทรอิอง (Place de la Triamph) เมอืงปารสี
ประเทศฝร่ังเศส ภาพสลักที่ว ิหารแห่งน้ีก็ถือไดว้่า
น่าสนใจไม่นอ้ย เช่น ภาพขบวนนักรบเดนิแถว ที่สลัก
อย่างแตกต่างกันว่าเป็นนักรบชนชาตใิดบา้ง เห็นแลว้ก็
ชวนใหน้กึถงึภาพสลักขบวนนักรบทีป่ราสาทหนิในเขมร 
(ที่ ว่ าของกลุ่ ม เสียมสยาม จะ เดินแตกแถวกัน ) 
นอกจากนั้น ดา้นหนา้วิหารจะมีถนนสฟิงซ์หนา้แพะ 
(Sphinx Avenue) ยาว 3 กโิลเมตรใชเ้ป็นทางเชือ่มระหวา่งวหิารลักซอรก์ับวหิารคารนั์ค  
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์) 
ค า่ รบัประทานอาหารบนเรอืส าราญ (บุพเฟ่ต ์) พกัผอ่นตามอธัยาศยับนเรอืส าราญ พรอ้มชมการโชวแ์ละ
การแสดง  ขณะทีเ่รอืแลน่มุง่หนา้สเูมอืงเอ็ดฟู  
 
วนัทีห่ก เอ็ดฟู – เมอืงคอมออมโบ 

06.00น. น าทา่นน่ังรถมา้สูว่หิารเอ็ดฟู ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งวา่
เป็นวหิารอยีปิตโ์บราณทีย่ังคงสภาพสมบรูณ์ทีส่ดุ ตัง้อยูศ่นูยก์ลาง
ของบรเิวณทีอ่ยูอ่าศัย สรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพเจา้ฮอรัส (Horus) มี
เศยีรเป็นเหยีย่วเป็นเทพเจา้แหง่ความดแีละฉลาดรอบรู ้มองไดไ้กล
เหมอืนตาเหยีย่ว อดตีวหิารถกูปกคลมุดว้ยทรายเกอืบถงึยอดตวัเสา
และหัวเสาเป็นเวลานานหลาย ปี ค.ศ. 1860 มกีารขนทราย ปรากฏ
วา่ตัววหิารยังแข็งแรง แน่นหนา ขนาดของวหิารยาว 137 เมตร มเีสา
ใหญแ่บบไพรอนทีว่ดัได ้79 เมตรตรงดา้นหนา้และสงู 36 ม. วหิารน้ี
มขีนาดใหญแ่ละสวยงาม อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจไดเ้วลา อัน
สมควรแกน่ าทา่นน่ังรถมา้กลับเรอืส าราญ  
08.00น รบัประทานอาหารเชา้บนเรอืส าราญ (บุพเฟ่ต ์)
พกัผ่อนตามอธัยาศยับนเรอืส าราญ ขณะทีเ่รอืแล่นมุ่งหนา้สู

เมอืงคอมออมโบ (KomOmbo) 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์) 
ขณะทีเ่รอืลอ่งไปเมอืงคอมออมโบ (KomOmbo) ชมวถชีวีติชมุชนทีต่ัง้อยูต่ดิรมิแมน่ ้าไนล ์บา้นเรอืนสว่นใหญส่งูเพยีง 
1 หรอื 2 ชัน้ ระหวา่งทางผา่นแหลง่เพาะปลกูทีส่ าคัญรมิแมน่ ้า  
17.00 น. เรอืเทยีบทา่เมอืงเมอืงคอมออมโบ (KomOmbo) น าทน่านชมวหิารคอม-ออม-โบ ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเล็กๆ ที่
ล ้าออกมาถงึแมน่ ้าไนล ์สามารถเห็นววิของแมน่ ้าไนลอ์ันงดงาม ค าวา่ “คอม” เป็นภาษาอาหรับ หมายถงึภเูขาเล็กๆ วหิาร
น้ีเกือบเป็นวหิารอะโครโพลสิของกรีก หนิที่ใชส้รา้งแตกต่างกับวหิารอื่นๆ อาจเป็นเพราะถูกปกคลุมดว้ยทรายเป็น
เวลานาน การวางแบบของพืน้ทีแ่ปลกและเป็นเฉพาะตัว เป็นวหิารของเทพเจา้สององค ์คอื เทพโซเบค (Sobek) เทพเจา้
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แห่งความอุดมสมบรูณ์ มรูีปร่างเป็นมนุษยแ์ต่เศยีรเป็นจระเข ้และ เทพเจา้ฮาโรเอรสิ (Haroeris) เทพเจา้แห่งการแพทย์
อยีปิตโ์บราณ วหิารน้ีสรา้งบนเนนิเขารมิฝ่ังแม่น ้าไนล ์เป็นบรเิวณทีม่จีระเข  ้ ชกุชมุในสมัยโบราณ วัดน้ีจงึบชูาเทพโซเบก 
ซึง่มหีัวเป็นจระเข ้และมจีระเขมั้มมีเ่ก็บรักษาไว ้ชมภาพแกะสลักพระนางคลโีอพัตรา ซึง่เป็นรูปแบบของเครือ่งแตง่กายใน
การท าภาพยนตร ์และภาพแกะสลักทีส่ าคัญ คอื ภาพแกะสลักการแพทยแ์ผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของ
หญงิอยีปิตโ์บราณ และปฏทินิโบราณ มรีา้นคา้มากมายตัง้อยูต่ลอดแนวทา่เรอื ขายเสือ้ผา้และสนิคา้พืน้เมอืง  
ค า่ รบัประทานอาหารบนเรอืส าราญ (บุพเฟ่ต ์) พกัผอ่นตามอธัยาศยับนเรอืส าราญ พรอ้มชมการโชวแ์ละ
การแสดง  ขณะทีเ่รอืแลน่มุง่หนา้สเูมอืงAswan 
 
วนัทีเ่จ็ด  อาบซูมิเบล  

เชา้  (Breakfast Box)  
05.00น.ออกเดนิทางสูม่หาวหิารอาบซูมิเบล 
(ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถบัส 3 ชม)  
08.30น. น าท่านชมความยิง่ใหญ่มหาวหิาร
อาบูซมิเบล ซึง่ประกอบดว้ยวหิารใหญ่ของ
ฟาโรหร์ามเสสที ่2 และวหิารของเนเฟอรต์ารี
ซึ่งเป็นมเหสีที่รักของพระองค์ วิหารอาบูซิ

มเบลงดงามยิง่ใหญ่และมีชือ่กอ้งโลกเพราะ
เมือ่มกีารสรา้งเขือ่นขนาดยักษ์ทีอ่ัสวาน ท าให ้
วหิาร 17 แห่งจมอยู่ใตน้ ้าจนองคก์ารยูเนสโก ้
ตอ้งมาช่วยยกใหแ้ละมหาวหิารอาบูซมิเบลก็
ถูกยกขึน้สงูจากพืน้ดนิ 65 เมตร ซึง่เป็นงานที่
ยากมากใชเ้วลาทัง้สิน้ 4 ปี สิน้ค่าใชจ่้าย 40 
ลา้นเหรยีญสหรัฐ ภายในวหิารใหญ่มหีอ้งบชูา
และมีรูปสลัก 4 องค์น่ังอยู่  หนึ่งในนั้นคือ 
ฟาโรหร์ามเสสที ่2 พรอ้มดว้ยเทพเจา้ต่างๆ อกี 3 องค ์และทุกปี วันที ่22 ก.พ. และวันที ่22 ต.ค. ล าแสงแรกของพระ
อาทติยจ์ะสาดสอ่งเขา้ไปตอ้งรูปสลัก และวา่กันวา่วันที ่22 ก.พ. ตรงกับวันประสตูขิองฟาโรหร์ามเสสที ่2 ขณะทีว่ันที ่22 
ต.ค. ตรงกับวันขึน้ครองราชยข์องพระองค ์แสดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการทางการค านวณของชาวอยีปิตโ์บราณ 
อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ  
14.30  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์)พกัผอ่นตามอธัยาศยับนเรอืส าราญ  
16.00น. ทา่นใดสนใจลอ่งเรอืล่องเรอืเฟลุกะ (เรอืใบอยีปิต)์และชมหมูบ่า้น Nubian Village ตดิตอ่สอบถาม
หวัหนา้ทวัร ์
ค า่ รบัประทานอาหารบนเรอืส าราญ (บุพเฟ่ต ์) พกัผอ่นตามอธัยาศยับนเรอืส าราญ พรอ้มชมการโชวแ์ละ
การแสดง 
 
วนัทีแ่ปด    วหิารฟิเล-บนิภายใน-ไคโร 

08.00นรบัประทานอาหารเชา้บนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์) Check out  
น าท่านชมวหิารฟิเล (Philae Temple)หรอืวหิารไอซสิ เป็นวหิารงดงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในอยีปิต ์ตัง้อยู่บนเกาะ Aglika 
เป็นเกาะทีเ่งียบสงบสรา้งเพื่ออุทศิใหเ้ทพธดิาแห่งความรัก ชมเสาหนิโอเบลสิกแ์กะสลักจากหนา้ผาซึง่ยังไม่แลว้เสร็จ 
(The Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหนิมหมึาทีส่กัดเกอืบเสร็จแลว้ แต่มรีอยราวจงึทิง้คา้งไวเ้ชน่นัน้ แท่งหนิน้ีเป็นของ
พระนางฮัทเชปซทุ หากไม่แตกรา้วจะเป็นเสาโอเบลสิกท์ีส่งู 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลสิกน้ี์เป็นอนุสาวรยีช์นดิ
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หนึ่งของอยีปิตโ์บราณสรา้งเพื่อบูชาแด่เทพอามุน-ราหรือสรุยิะเทพ จากนัน้น าท่านชมโรงงานผลติหวัน า้หอม ซึง่สบื
ทอดมาตัง้แตส่มัย พระนางคลโีอพัตรา และทีน้ี่ยังเป็นศนูยก์ลางแหลง่ผลติหัวน ้าหอมขนาดใหญใ่หก้ับยีห่อ้แบรนดเ์นมดัง 
ๆหลายยีห่อ้  
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  (Set Menu )  
จากนัน้น าทานสูส่นามบนิ  
15.25น เหนิฟ้าสูก่รงุไคโร โดยสายการบนิ Egyptairlines  เทีย่วบนิที ่MS150 
16.50น. ถงึสนามบนินานาชาตกิรงุไคโร 
เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร ( อาหารไทย )  
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ   Cairo Pyramids  4* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีเ่กา้ อเล็กซานเดรยี-ป้อมปราการซทิาเดล- Abu Al-Abbas Al-Mursi 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึง่เป็นเมืองส าคัญในสมัยโรมันปกครอง
อียปิต์ เดมิทีเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่าราคอนดาห์ เมื่อ 
1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือ
ประมาณ 2,300 กว่าปีกอ่นพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ 
จงึใหม้ีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตัง้ชือ่ให ้
คลอ้งจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียน้ียังเป็น
สถานทีส่ าคัญในต านานรักอันยิง่ใหญ่ของราชนีิเลอโฉมชือ่กอ้ง
โลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี 
และปัจจุบันเมืองน้ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมือง
พักผ่อนตากอากาศทีต่ดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของโลก น าทา่นเขา้ชมป้อมปราการซทิาเดล 
Citadel of Qaitbay เดมิเป็นป้อมปราการป้องกันสมัยศตวรรษที่ 15 สรา้งขึน้ในปี 1477 ถงึ 1479 โดย Sultan Al-
Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay ป้อมปราการตัง้อยู่ทางดา้นตะวันออกของปลายดา้นเหนือของเกาะฟารอสที่ปากอ่าว
ตะวันออก ถอืเป็นป้อมปราการป้องกันทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Fish Market 
restaurant (SEAFOOD Menu ) 
ชมAbu Al-Abbas Al-Mursi มัสยดิที่ใหญ่ที่สุดในอเล็กซานเดรีย
และสวยทีส่ดุในอยีปิต ์และเป็นมัสยดิทีส่ าคัญและงดงามทีส่ดุในอเล็ก
ซานเดรียดว้ยการออกแบบสไตล์อาหรับอย่างสวยงาม ตกแต่งซุม้สี

ครมี แนวเสาของซุม้โคง้ยาวท าจากหนิแกรนติและพืน้ท าดว้ยหนิอ่อน
ที่สวยงาม ดา้นบนเป็นโดมขนาดใหญ่สี่หลัง และหอคอยสูงสุเหร่า 
สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 2318 เพื่อร าลกึถงึชวีติชคีอันดาลูเซยีซึง่ถูกฝังอยู่
ในสถานทีน้ี่ เป็นหนึง่ในมัสยดิทีม่ผีูเ้ยีย่มชมมากทีส่ดุ  
อิสระให้ท่านเก็บภาพประทบัใจ ได้เวลาอนัสมควรน าท่าน

เดนิทางกลบัไคโร  
เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรมทีพ่กั ( Open Buffet) 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Cairo Pyramids  4* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่บิ Fayoum- Valley of Whales-ทะเลสาบ Qaroun -Tunis village  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางโดยรถจิ๊ป4WD เดนิทางสู่เมอืงFayoum ใชเ้วลา 2.30 ชม 
Fayoum เป็นหนึ่งในเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุของอยีปิต์มมีรดกอันอุดมสมบูรณ์ของ
พชืพรรณและสตัวแ์ละโบราณคดเีป็นหนึง่ในภูมภิาคทีส่วยงามและอดุมสมบูรณ์
ทีส่ดุของอยีปิต ์ยังเป็นพืน้ทีป่ระกาศใหไ้ดรั้บการคุม้ครองโดยรัฐบาลอยีปิต ์น า
ทา่นชมทะเลทรายดนิแดนอันอดุมสมบรูณ์ ทะเลสาบ และน ้าตกของ Fayoum 
Oasis 'Little Egypt'  
Fayoum เ ป็ น พื้ น ที่ ลุ่ ม

ขนาดใหญท่ีม่ทีะเลสาบขนาดใหญเ่รยีกวา่ Birkat Qaroun (ทะเลสาบ 
Qaroun) ทีลุ่ม่แมน่ ้าแยกมาจากแมน่ ้าไนลซ์ึง่เป็นคลองในสมัยโบราณ 
ซึง่เป็นแหล่งโบราณคดีและธรรมชาตปิระวัตศิาสตร์ตัง้แต่ยุคดกึด า
บรรพ์ และเป็นส่วนหนึ่งของ Pangea ไปจนถงึความรุ่งโรจน์ของยุค
ของฟาโรหแ์ละในชว่งเวลาของการปกครอง Greco-Roman น าท่าน
ชม Valley of Whales ซึ่ง เ ป็นสถานที่ของ UNESCO  Wadi el 
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Hitan (หรอื Zeuglodon Valley) ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี 2548 อดุมไปดว้ยฟอสซลิทัง้สตัว์
มกีระดูกสนัหลังและสตัวไ์ม่มกีระดกูสันหลัง ทีน่ี่เป็นทะเลทรายตะวันตกของอยีปิตเ์ป็นสถานทีแ่หง่เดยีวในโลกทีส่ามารถ
มองเห็นโครงกระดูกของครอบครัววาฬโบราณไดใ้นสภาพทางธรณีวทิยาและภูมศิาสตรด์ัง้เดมิ น าท่านชมชมววิพาโนรา
มาของภูเขาMudawara ซึง่มอีายุ 45 ลา้นปี  และ Magic Lakeซึง่เป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาตแิห่งแรกและแห่ง
เดยีวในอยีปิต ์

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
อาหารทอ้งถิน่ ( Fish set menu) 
น าท่านชมหมู่บ ้านเล็กๆ ของตูนิส ( 'izbat Tunis) 
ตัง้อยู่ในโอเอซสิของ Fayoum ตัง้อยู่บนเนินเขาหันหนา้
เขา้หาทะเลสาบน ้าเค็มขนาดใหญ่ มองเห็นทวิทัศน์อัน
สวยงามของขอบทะเลทรายอีกดา้นของทะเลสาบ เป็น
หนึ่งในสถานที่ที่สวยงามที่สุดในอียปิต์หมู่บา้นตูนิสเป็น
ชุมชนเกษตรกรรมและประมงและยังเป็นหมู่บา้นที่มี
ชือ่เสยีงของเครื่องปั้นดนิเผา ไดเ้วลาอันสมควรน าท่าน
กลับสูไ่คโร 
เย็น รบัประทานอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร
ทอ้งถิน่  (Open Buffet ) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Cairo Pyramids  4* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่บิเอ็ด   Egyptian Museum -Downtown Cairo -ตลาดขา่นเอลคาลลี-ีอสิตนับลู 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
น าท่านชมThe Egyptian Museum 
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อี ยิ ป ต์ เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณฑ์
โบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดในตะวันออก
กลาง และเป็นทีเ่ก็บรวบรวมโบราณวัตถุ
ฟาโรห์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึง 120,000 
ชิน้ ก่อตัง้ขึน้โดย ออกุสต ์มารเิอตต ์นัก
โ บ ร าณคดีช า ว ฝ ร่ั ง เ ศ ส  เ พื่ อ เ ป็ น
พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของอียิปต์ ที่เก็บ
สะสมสมบัตขิองฟาโรห์ ศิลปวัตถุ และ
โบราณวัตถุต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนา้
ประวัตศิาสตร ์เปิดโอกาสใหเ้ขา้ชม และ
ศกึษาต านานบทหนึ่งทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดของ
โลก  น าท่ าน เดินชม   บ ร รยายกาศ 
Downtown Cairo เ ป็ น หั ว ใ จ ท า ง
การคา้ของเมืองไคโรที่ทันสมัยตั ้งแต่
ปลายศตวรรษที่ 19 ชมสถาปัตยกรรม

เกา่แก ่ทีไ่ดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศสทีม่ชี ือ่เสยีงซึง่ไดใ้หค้วามส าคัญของการวางผังเมอืงสไตลย์ุโรปใน
กรุงไคโร ปัจจุบันยังคงคกึคักไปดว้ยรา้นคา้ เชน่ รา้นอาหาร รา้นเสือ้ผา้ รา้นกาแฟ อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับและเดนิ
เลน่ตามอัธยาศัย  
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ ( Chicken set menu ) 
น าท่านสู่ “ตลาดขา่นเอลคาลลี”ี ตลาดส าคัญทางการคา้ขายของพื้นเมอืงและแหล่งสนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุง
ไคโร ท่านสามารถเลอืกซือ้ของพื้นเมอืงสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน ้าหอมทีท่ าดว้ยมอื สนิคา้ต่างๆ เครื่องทองรู  
ปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลกึแบบพื้นเมือง ไดเ้วลาอันสมควรแก่เวลาน าคณะ
เดนิทางสูส่นามบนิ กรุงไคโร (อสิระอาหารค า่) 
20.45 น. เดนิทางสูอ่สิตนับลู โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK695 
 
วนัทีส่บิสอง อสิตนับลู -กรงุเทพ  

01.45 น. เดนิทางสู ่กรุงเทพ โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK  
15.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   
 

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั****  
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ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 
 

ก าหนดการเดนิทาง 2565                       ราคา/ บาท  

9-20 ม.ีค. 66 
13-24 ม.ีค. 66 

99,996 
99,996 

22 ม.ีค.-2 เม.ย. 66 108,980 

10-21 พ.ค. 66 
17-28 พ.ค. 66 
21 พ.ค. – 1 ม.ิย. 66 

99,996 
99,996 
99,996 

พกัเดีย่วเพิม่ 35,000 

UP BUSINESS CLASS เร ิม่ตน้ที ่ 120,000 

 
ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 15 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่  

ทา่นละ 9,000 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
1.     คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยัด    

-(กรงุเทพ-อสิตนับลู—ไคโร-กรงุเทพ Turkish airlines  )  

-และรวมต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  CAIRO- LUXOR 1 เทีย่ว EgyptAir   

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามัน, คา่ประกันภัยทางอากาศ 

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7.    คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    
8.    คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท  
9.    คา่วซีา่อยีปิต ์ 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% ฯลฯ  
3.   คา่ใชจ่้ายสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
4.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนือรายการ  
5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  
6.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่+อืน่ๆ ( 120 USD/คน/ทรปิ)ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วด
สดุทา้ย  
7.   คา่ประกนัสขุภาพการเดนิทาง กรณีป่วยเขา้ตอ้งรกัษาตวัเขา้โรงพยาบาลในตา่งประเทศ 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองครัง้แรกมัดจ าทา่นละ 20,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  

2. เน่ืองจากราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ 
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และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่

คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิ 

1.1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนัท าการ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหลงัหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 

1.2. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 59-30 วนัท าการ  หกัคา่มดัจ า 10,000 บาท  

1.3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 29-15 วนัท าการ หกัมดัจ า 20,000 บาท  

1.4. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 14-1 วนัท าการ หกัคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน   

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่งนอ้ย   
15 ทา่น ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตุ
สดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   
4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีน ้าเงิน (ราชการ) ในการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่ 
รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 
ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ่้ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคาน้ีคดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน หรอื 
คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
8. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และช่วยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตู
ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่
เช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
  
ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

• ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรุณาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

• กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

• กระเป๋าเดนิทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 30 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครื่อง (Hand carry) น ้าหนักไม่

เกนิ 8 ก.ก.  

 
หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการก่อจราจล อุบัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้น้ี  จะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ี เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่่านปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ี่

ท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเน่ืองจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ

หลบหนีเขา้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 

หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM) ขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มักมคีวามแตกตา่งกันซึง่

อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแหง่ใน
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ยุโรปจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้นเทา่นัน้

ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธÍิ ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  
กรุณางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเลก็ทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเลบ็

เป็นตน้กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มน าตดิตัวขึน้บนเครื่องบนิโดยเด็ดขาด วัตถุทีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทิ
ครมีโลชัน่น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่ง
ไดไ้ม่เกนิ 10 ชิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษา
ความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุวันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครื่องไดแ้ละ
หา้มมร่ีองรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชัน้ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กับแต่ละสายการบนิ) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของ
สายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่าง
สายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเครื่องไดต้อ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75นิ้ว  ) + ยาว 
( 21.5นิ้ว ) + สูง ( 18 นิ้ว ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานไดท้ัง้น้ีขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็น
กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)   

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัใน
ขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 

 

เอกสารประกอบขอวซีา่เขา้ประเทศอยีปิต ์
 

1 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทาง และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอื
ส าหรับประทับตราวซีา่ และตราประทับเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 4 หนา้เต็ม 
2 รปูถา่ย ขนาด 2 นิว้ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรปูถา่ยทีม่พีืน้หลังสขีาวเทา่นัน้  
3 หลกัฐานการงาน 
- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางแสดง
ความเป็นเจา้ของกจิการ เป็นกรรมการ หรอื หุน้สว่น  (ไมต่อ้งใชต้ัวจรงิ) 
  ***** ส าคัญมาก จะตอ้งเซ็นชือ่รับรองส าเนา และประทับตราบรษัิทเป็นส าคัญ ***** 
-กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมหีนังสอืรับรองการท างานจากทางบรษัิท หรอืหน่วยงานทีส่งักดั มขีอ้ความระบุ
ต าแหน่ง เงนิเดอืน รายได ้ วันเริม่ท างาน และชว่งเวลาทีไ่ดร้ับอนุมัตใิหล้าหยดุงาน เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ 
และจะตอ้งประทับตราบรษัิทรับรองเป็นส าคัญ   
-กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน หรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่พรอ้มตรา
ประทับของทางโรงเรยีน (เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) และส าเนาบัตรนักเรยีน หรอืบัตรนักศกึษา พรอ้มทัง้
เซ็นชือ่รับรองส าเนา 
4 หลกัฐานการเงนิ 
 - ใบรับรองสถานะทางการเงนิในชือ่ของผูเ้ดนิทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เทา่นัน้ 
-  STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
 

หมายเหตเุกีย่วกบัการขออนุมตัวิซีา่ประเทศอยีปิตแ์ละขอ้ตา่ง ๆ 
*** ในการยืน่ขอวซีา่ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่น กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบ ุ
พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยืน่วซีา่ ไมน่อ้ยกวา่ 4 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของ
ทา่นไมส่มบรูณ์ ทางสถานฑตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมใหม่
เอง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้) 
 *** ในการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ขึน้อยูใ่นดลุยพนิจิของทางสถานฑตูฯ ซึง่ในบางกรณี อาจจะมกีารเรยีกเอกสาร
เพิม่เตมิจากทีไ่ดร้ะบไุว ้หรอือาจจะมกีารเรยีกสมัภาษณ์  อนึง่ระเบยีบของสถานฑตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลง
ไดต้ลอดเวลา**** 


