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แกรนดอี์ยิปต ์และล่องแม่น ้ำไนล ์10 วนั 
พกัโรงแรมระดบั 5 ดำว ล่องเรือส ำรำญระดบั 5 ดำว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

Egypt เป็นแหลง่อารยะธรรมท่ีเกา่แกท่ี่สุดแหง่หน่ึงของโลก มีความเจริญรุ่งเรืองมากกวา่ 7,000 ปี และดินแดนตา่งๆรอบสามเหล่ียม
ตามลุม่น ้าไนลอ์นัอุดมสมบูรณน้ี์ ไดถู้กรวบรวมเป็นอาณาจกัรขึ้นโดยฟาโรห ์ในอดีตไดเ้คยถูกปกครองโดยชนเผา่ตา่งๆท่ีอยูล่อ้มรอบ 
และถูกรุกรานโดยพวกเปอร์เซีย นอกจากนั้นยงัมีพวกกรีก โรมนั และจนกระท ัง่พวกอาหรับไดเ้ขา้มาเปล่ียนแปลงและน าเอาศาสนา

อิสลามเขา้มา 
ก ำหนดวนัเดินทำง 

กุมภำพนัธ ์ 12 – 21 กุมภาพนัธ ์2562 85,900.- 
มีนำคม 12 – 21 มีนาคม 2562 85,900.- 

ตำรำงเท่ียวบิน 
วนับิน เมือง CODE เท่ียวบิน 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 ลกัซอร์ 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. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ

บริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ เคาน์เตอร์สายการบิน
อียิปต ์แอร์ ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ท่ี 8 แถว Q 

 
 

วนัท่ีสอง กรุงไคโร-เมมฟิส-กีซ่ำ-ไคโร  
00.50 น. “เหิรฟา้สูก่รุงไคโร" โดยสายการบินอียิปต ์แอร์ เท่ียวบินท่ี MS961  

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10.15 ชม.) 
 

06.50 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต ์น าทา่นผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง 
จากนั้นน าทา่นเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั ใหท้า่นไดร้ับประทานอาหารเชา้ 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม   บุฟเฟต ์
 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู ่เมืองเมมฟิส ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเกา่ของอียิปตโ์บราณ เป็น

ศูนยก์ลางการปกครองท่ีส าคญัแหง่หน่ึง ในบริเวณดอนสามเหล่ียมของแมน่ ้าไนลม์า
ตัง้แตส่มยัราชวงศท่ี์ 1 และยงัเป็นเมืองท่ีไดร้ับการบนัทึกในประวติัศาสตร์วา่มีบทบาท
ในการรวม อียิปตเ์ขา้เป็นประเทศเดียวเม่ือ 5,000 กวา่ปีแลว้  
น าทา่นเขา้ชมในพิพิธภณัฑร์ำมเสสท่ี 2 ชมการแกะสลกัรูปโบราณตา่งๆมากมาย
จากหินท่ียงัหลงเหลืออยูใ่นระดบัพ้ืนดินพรอ้มกนันั้นชมรูปแกะสลกัขนาดยกัษ์ของ
ฟาโรห์รามเสสท่ี 2 ดว้ยฝีมือการแกะสลกัท่ีประณีตและสวยงามมากจากนั้นออก
เดินทางต่อไปยงัเมืองโบรำณซคัคำร่ำ (Sakkara) เพ่ือไปชมปิรามิดแบบข ัน้บนัได 
ซ่ึงถือว่าเป็นปิรามิดแห่งแรกของอียิปต ์ใหท้า่นไดช้ม ปิรำมิด (Pyramid) แห่งแรก
ของโลก ซ่ึงเป็นส่ิงกอ่สรา้งขนาดใหญท่ี่ใชเ้ป็นท่ี ฝังพระศพของกษตัริยซ์อเซอร์ และ
เป็นตน้แบบของการสรา้งปิรามิดในยุคตอ่มา ท าใหท้า่นไดท้ราบเร่ืองราวของปิรามิด 
ตัง้แตผู่ส้รา้งไปจนถึงวิธีการสรา้ง การตดัหิน และอ่ืนๆ อีกนานัปการท่ีท าใหพิ้ศวง 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย น าทา่นเดินทางกลบัไปยงัเมืองกีซ่ำ (Giza) ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของจงัหวดักีซา่ ซ่ึง

ใหญเ่ป็นอนัดบัท่ีสามของอียิปต ์เพ่ือชมปิรามิดใหญแ่ละเล็ก 6 องค ์ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
ในอียิปต ์และเป็น 1ใน 7 ของส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณท่ีมีอายุราวๆ 3500-
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4000ปี และไดถู้กข้ึนทะเบียนกบัองคก์ำรยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกของโลกเม่ือปี 
ค.ศ. 1979 
น าทา่นชมปิรามิดท่ีส าคญัท่ีสุดมีอยู่ 3 องค ์คือ ปิรำมิดแห่งคูฟู ซ่ึงเป็นปิรามิดท่ี
ใหญท่ี่สุดท่ีมนุษยไ์ดส้รา้งมา มีฐานแตล่ะดา้นยาว 230 เมตร สรา้งดว้ยหินกวา่สอง
ลา้นสามแสนกอ้น สว่นตอ่มาเป็นปิรามิดหลงักลางคือ ปิรำมิดแห่งเคเฟร และปิรา
มิดเล็กซา้ยสุด คือ ปิรำมิดแห่งเมนคูเร ส่วนท่ีเหลือก็เป็นปิรามิดของสมาชิกใน
ครอบครัว อีก 3 องค ์และท่ีเบ้ืองหน้าของปิรามิดเคเฟร  ท่านจะไดช้มสฟิงซ ์
(Sphinx) ผูลึ้กลบัและประติมากรรมท่ีเกิดจากการแกะสลกัเนินหินทรายขนาดใหญท่ี่
เป็นรูปก่ึงมนุษยแ์ละก่ึงสตัว ์ท่ีมีลกัษณะของร่างกายเป็นสิงหโ์ตตวัผู ้และมีใบหน้า
เป็นพระพกัตร์ของฟาโรห์ และเป็นเสมือนเทพเจา้ของอียิปต ์ใหท้า่นไดพ้กัผอ่นกบั
การขี่ อูฐกลางทะเลทราย ชมทิวทศัน์รอบๆ โดยมี ปิรามิดเป็นฉากหลงั  (คา่บริการ 
ไมร่วมอยูใ่นรายการทอ่งเท่ียว)  จากนั้นน าทา่นชมศูนยก์ลางการท า กระดำษปำปี
รุส (Papyrus) ซ่ึงเป็นการท ากระดาษชนิดแรกของโลก ท าจากตน้ปาปีรุส หรือตน้
กก และใชบ้นัทึกขอ้ความ และเหตุการณ์ต่างๆในสมยัอียิปตโ์บราณ จากนั้นชม
โรงงำนผลิตหัวน ้ ำหอม  ซ่ึงมีหลายกล่ิน เช่น กล่ินกุหลาบ ดอกบวั และพืช
สมุนไพรของอียิปต ์ซ่ึงกลา่วกนัวา่ การท าน ้าหอมแบบน้ีไดสื้บทอดมาตัง้แตส่มยัพระ
นางคลีโอพตัรา 

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

วนัท่ีสำม กรุงไคโร-อสัวำน  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม   บุฟเฟต ์

 น าทา่นไปชมพิพิธภณัฑ์สถำนแห่งชำติ (National Museum) ซ่ึงเป็นท่ีเก็บรักษาโบราณ 
วตัถุท่ีมีคา่มากมาย เชน่ เตียงช าแหละศพในการท ามมัม่ี ตูท่ี้ท  าดว้ยหินออ่นส าหรับเก็บอวยัวะ
ภายใน ในการท ามมัม่ี โรงใส่พระศพท่ีท าดว้ยทองค าของฟาโรหตุ์ตนัคาเมน และของมีคา่อ่ืนๆอีก

มากมายตัง้แตใ่นสมยัอียิปตโ์บราณจนถึงสมยักรีกและโรมนั (รวมราคาคา่เขา้ชมมมัม่ี) 

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
บ่ำย จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู ่เมืองอสัวำน  

16.15 น. “เหิรฟา้สูเ่มืองอสัวาน" โดยสายการบินอียิปต ์แอร์ เท่ียวบินท่ี MS397  
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 01.45 ชม.) 

 

17.40 น. เดินทางถึงสนามบินอสัวาน ประเทศอียิปต ์เมืองเมืองอสัวำน (Aswan) ซ่ึงเป็นเมือง
ตากอากาศท่ีทนัสมยัและมีช่ือเสียงของอียิปต ์ซ่ึงในสมยัโบราณเมืองอสัวานเป็น
เมืองหนา้ดา่นทางตอนใตท่ี้ส าคญั   จากนั้นน าทา่นเดินทางเขา้สูโ่รงแรมท่ีพกั              

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม  

 Helnan Aswan Hotel หรือเทียบเท่ำ****    
 
 

ASWAN 
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วนัท่ีส่ี อสัวำน-อำบูซิมเบล-อสัวำน  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้  (Meal Box) 

05.00 น. น าทา่นเดินทางสู่ เมืองอำบูซิมเบล (ระยะทางประมาณ 380 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 
03.00 ชม.) โดยรถบสัปรับอากาศ ระหวา่งทางใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั เดินทางถึงเมืองอาบู

ซิมเบล ประเทศอียิปต ์จากน้ันน าทา่นชมวิหำรอำบู ซิมเบล (Abu Simbel Temple) ซ่ึง
สรา้งโดยฟาโรห์ รามเซสท่ี2 เป็นวิหารท่ีสรา้งจากจินตนาการท่ีสวยงามท่ีสุดในประวติัศาสตร์
ของอียิปต ์ถูกสรา้งข้ึนเม่ือปี 1270 กอ่นคริสตกาล โดยการสกดัเจาะภูเขาทัง้ลูกเป็นรูปหิน

แกะสลกัของฟาโรห์น่ังบนบลัลงัก ์4 องค ์เรียงกนั ขา้งละ 2 องค ์และตรงกลางเจาะเป็นประตู
ทางเขา้ สองขา้งทางจะมีหินแกะสลกัเป็นรูปของรามเซสท่ี2 ยืนตรงขา้งละ 4 องคต์ัง้อยูแ่ละจาก
ดา้นขวามือจะมีวิหารท่ีสรา้งไวติ้ดๆกนั เพ่ือใหเ้ป็นอนุสรณ์แดพ่ระนางเนเฟอร์ตาริ ซ่ึงเป็นพระ
ราชินีท่ีพระองคโ์ปรดปรานมากท่ีสุด จากน้ันน าทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองอสัวำน ระหวา่งทางน า

ทา่นแวะชม เข่ือนอสัวำน(Aswan Dam)  หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ ไฮดแ์ดม ท่ีสรา้งข้ึนในปี 
ค.ศ.1960 เพ่ือชว่ยใหมี้น ้าหล่อเล้ียงไร่นา ตลอดปีอีกทัง้ยงัใชพ้ลังน ้าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า
เพียงพอกบัความตอ้งการของคนทัง้ประเทศ และเพ่ือป้องกนัน ้าจากแมน่ ้าไนลไ์หลทว่มเวลาฝนตก
หนักเข่ือนน้ีมีความยาว 36,000 เมตร เป็นท่ีท่ีนักทอ่งเท่ียวสามารถมองเห็นทะเลสาบท่ีเกิดจาก
การสร้างเข่ือนกัน้แม่น ้าไนลคื์อทะเลสาบนัลเซอร์ มีความลึกถึง 80 เมตร และกวา้งถึง 10 

กิโลเมตร จากน้ันน าทา่นเดินทางไปยงัทา่เรือเพ่ือลงเรือฟำรำห ์ครสู (Farah Cruise) เพ่ือชม
ความสวยงามของส่ิงกอ่สรา้งบริเวณสองฝ่ังแมน่ ้าไนล ์

 

บ่ำย รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บนเรือส ำรำญ  
 น าทา่นชมเสำหินโอเบลิสก  ์(The Unfinished Obelisk) ท่ีสลกัจากหนา้ผา ซ่ึงยงั

ไมแ่ลว้เสร็จ เสาโอเบลิสน้ี์เป็นอนุสาวรียช์นิดหน่ึงของอียิปตโ์บราณ สรา้งขึ้ นเพ่ือ
เป็นการบูชาแดเ่ทพอามุน-รา หรือสุริยะเทพ 

 

 อิสระใหท้า่นไดพ้กัผอ่นบนเรือส าราญตามอธัยาศยั  
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บนเรือส ำรำญ  
 พกัผ่อนตำมอธัยำศยับนเรือส ำรำญ  Farah Cruise หรือเทียบเท่ำ ASWAN 
วนัท่ีหำ้ อสัวำน-คอมออมโบ-เอ็ดฟู-ลกัซอร ์  

05.00 น. ลอ่งเรือสู ่เมืองคอมออมโบ  

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร บนเรือส ำรำญ  
 น าทา่นชม วิหำรคอม-ออม-โบ ซ่ึงตัง้อยูริ่มแมน่ ้า วดัน้ีจะมีส่ิงกอ่สรา้งเพ่ือถวาย

แกเ่ทพเจา้ ซ่ึงมีศีรษะเป็นจระเขเ้ป็นเทพเจา้แห่งความอุดมสมบูรณ์ของแมน่ ้าไนล ์
และท่ีตามฝาผนังมีรูปแกะสลกัตา่งๆมากมาย                              
น าทา่นออกเดินทางไปยงัเมืองเอ็ดฟู (Edfu) ผา่นชมความสวยงามของธรรมชาติ
ของฟาก ฝั่งแม่น ้าไนล ์และยงัเป็นขุมแห่งอารยะธรรมของอียิปตโ์บราณดว้ย ชม
วิหารขนาดใหญ ่ซากรูปสลกัขององคก์ษัตริยฟ์าโรห ์สฟิงซน์ับพนัๆตวั และท่ีอนัเรน้
ลบัซ่ึงซุกซอ่นพระศพของ กษตัริยใ์นสมยักอ่นคริสตกาล                                     

 

บ่ำย รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บนเรือส ำรำญ  
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 ใหท้า่นชมวิหำรแห่งเมืองเอ็ดฟู ท่ียงัคงสภาพและไดถู้กอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งดีท่ีสุดใน
ขณะน้ี วิหารหลงัน้ีไดถู้กสรา้งใหแ้ก่ เทพเจำ้ฮอรสั ท่ีมีศีรษะเป็นนกเหย่ียว ชมวิหารท่ี
ดา้นหนา้จะเป็นผนังสูงถึง 36 เมตร มีรูปหินแกะสลกัเป็นรูปนกเหย่ียว 2 ตวั เฝ้าหนา้
ประตูทางเขา้ ส่วนภายในวิหารยงัอยูใ่นสภาพท่ีดีมาก มีหอ้งหลายหอ้ง และพ้ืนจะเร่ิม
สูงขึ้นเร่ือยๆทีละนอ้ยจนเขา้ถึงหอ้งสูงช ัน้ในสุด ซ่ึงเป็นหอ้งท่ีพระเจา้ฟาโรหเ์ขา้มาท าพิธี
ต่างๆ จากนั้นน าท่านออกเดินทางไปยงั  เมืองลักซอร์ (Luxor) ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัของอียิปตเ์มืองหน่ึง ตัง้อยูบ่นฝั่งแม่น ้าไนลท์างตอนใตข้องประเทศ เป็น
สว่นหน่ึงของเมืองหลวงโบราณของทีบส ์มีซากวิหารส าคญัสองแหง่คือ วิหำรลกัซอร ์
และวิหำรคำรน์คั  

 

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

วนัท่ีหก นครแห่งควำมตำย-วิหำรลกัซอร-์วิหำรคำรน์คั  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร บนเรือส ำรำญ บุฟเฟต ์

 น าทา่นนั่งเรือขา้มไปยงัฝั่งตะวนัตกของแมน่ ้าไนล ์เพ่ือไปชมสุสานท่ีฝังศพในหุบเขาท่ี
เรียกวา่ นครแห่งควำมตำย (Valley of The Death)ชมหุบผากษตัริย ์ซ่ึงเป็นท่ีฝังพระ
ศพของพระเจา้ฟาโรหมี์ถึง 62 แห่ง นอกจากน้ียงัมีหุบผาของพระราชินีและหุบผาของ
พวกพระบรมวงศานุวงศ ์พวกขุนนางช ัน้สูง จากนั้นน าทา่นไปชม วิหำรฮตัเชปซุต
(Temple of Queen Hatshepsut) ท่ีประดิษฐานพระศพของฟาโรหห์ญิงพระนามฮตั
เซปซุตหรือท่ีรูจ้ ักก ันดีในประวติัศาสตร์ว่าราชินีมีหนวด  ชมอนุสำวรียแ์ห่งเม
มนอน (Coloses of Memnon) หรือสุสานของฟาโรหอ์าเมนโฮเทปท่ี 3 อดีตเคยใช ้
เป็นวิหาประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปท่ี 3  ประมาณ 2,000 กวา่ปีกอ่น  เกิด
เหตุแผน่ดินไหวอยา่งรุนแรง  ท าใหต้วัวิหารพงัลงมา  เหลือเพียงรูปสลกัหินทราย
ขนาดใหญ ่2 รูป สูง 20 เมตร  

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บนเรือส ำรำญ  
 น าทา่นไปชมวิหำรลกัซอร ์และวิหำรคำรน์ัค ซ่ึงอยูท่างตะวนัออกของแมน่ ้าไนล ์

เป็นวิหารคูบ่า้นคูเ่มืองท่ีสรา้งขึ้นเพ่ือบูชาเทพเจา้ ชมวิหำรลกัซอร ์ท่ีอเมนโนฟิสท่ี 3 
ใหส้ร้างขึ้ นใหม่ ใหเ้ป็นวิหารแบบหินทรายเน้ือละเอียดท่ีใหญ่โตและสูงกว่าเดิม  
ต่อมารามเซสท่ี  2 ให ้สร้างอุทยานท่ีหน้าวิหารขึ้ น และอลังการดว้ยรูปแบบ
ประติมากรรม ชมวิหำรคำรน์ัค ท่ีสรา้งขึ้นเพ่ือบูชาเทพเจา้โดยใชเ้สาท่ีใหญท่ี่สุดใน
โลก และไดร้ับการต่อเติมจากฟาโรหห์ลายพระองค ์จนกระท ั่งเป็นวิหารท่ีใหญโ่ต
ท่ีสุดของอียิปต ์มีเน้ือท่ีประมาณหน่ึงตารางไมลช์มภายในวิหารท่ีมีความกว า้ง 50
เมตร และยาว102เมตร มีเสาหินขนาดยกัษ ์สูง 23 เมตร ถึง 134  ตน้ และเป็นท่ี
ประดิษฐานรูปปั้นของกษัตริยร์ามเซสท่ี2 ในสมยัโบราณตามประวติักลา่ววา่ตอ้งใช ้
แรงงานถึงแปดหม่ืนกวา่คนในการสรา้งวิหารน้ี  จากนั้นอิสระใหท้า่นไดช้๊อปป้ิงท่ี 
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ตลำดลักซอร์ (Luxor Local Market) เป็นตลาดพ้ืนเมืองท่ีรวบรวมสินคา้
มากมาย ไมว่า่จะเป็นเคร่ืองเทศ, กระเป๋า เคร่ืองหนัง, เคร่ืองประดบั และอ่ืนๆ อีก
มากมาย 

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

วนัท่ีเจ็ด ลกัซอร-์กรงุไคโร-ซิตำเดล-สุเหร่ำโมฮมัเหม็ดอำลี  
เชำ้ตรู่ รบัประทำนอำหำรเชำ้ บนเรือส ำรำญ บุฟเฟต ์

06.00 น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบินเพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่ กรงุไคโร  
08.10 น. “เหิรฟา้สูก่รุงไคโร" โดยสายการบินอียิปต ์แอร์ เท่ียวบินท่ี MS352 

(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 01.10 ชม.)  
 

09.20 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต ์  
 จากนั้นน าทา่นไปชมซิตำเดล (Citadel)ท่ีเป็นป้อมปราการโบราณท่ีถูกสรา้งอยูบ่น

เนินเขา ซ่ึงถูกสรา้งขึ้นโดยนักรบซาลาดิน ในปี ค.ศ.1176 และ แลว้เสร็จในปี ค.ศ.
1182 เพ่ือใชใ้นการตอ่สูก้บัพวกท าสงครามครูเสด และภายในชมท่ีพกั และท่ีตัง้ของ
รัฐบาลในสมยันั้น ภายในไดส้รา้งสุเหร่าหินออ่นอนัสวยงาม มีช่ือว่ำ สุเหร่ำโมฮมั
เหม็ดอำลี ซ่ึงเป็นสุเหร่าท่ีมีความส าคญัมากส าหรับชาวอียิปต ์ซ่ึงเร่ิมสรา้งในปีค.ศ.
1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดยสถาปนิก ชาวกรีกในแบบตามอยา่ง
ออตโตมนั หรือตุรกีในปัจจุบนัภายในมีนาฬิกาท่ีตัง้อยู่บนลานในสุเหร่า ซ่ึงเป็น
ของขวญัในการแลกเปล่ียนกบัอนุสาวรียป์ลายแหลมโอบิลิสกข์องรามเซส ท่ี2 เพ่ือ
สรา้งสมัพนัธไมตรีอนัดีระหวา่งอียิปตฝ์รั่งเศส  

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 จากนั้นน าทา่นไปยงัท่ีตลำด ข่ำน เอล คำลิล่ี (Khan El Khalili) ซ่ึงเป็นตลาด

กลางท่ีมีความใหญโ่ตมาก ถูกสรา้งมาตัง้แตปี่ ค.ศ 1382  ซ่ึงในขณะนั้นสถานท่ีแห่ง
น้ีถูกท าเป็นท่ีพกัอาศยัของกองคาราวานท่ีเดินทางมาจากสถานท่ีตา่งๆ ใหท้า่นเลือก
ซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองทุกอยา่งท่ีท าในประเทศ จากโรงงานขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน  จากนั้ นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั อิสระให้ท่ำนได้พักผ่อนตำม
อธัยำศัย จนกระท ั่งถึงเวลานัดหมายเพ่ือเตรียมตวัออกเดินทางไปยงัทา่เรือเพ่ือ
รับประทานอาหารค ่า 

 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บนเรือส ำรำญ Nile Pharonix พรอ้มชม
กำรแสดง  

   Conrad Hotel หรือเทียบเท่ำ*****     CAIRO 
วนัท่ีแปด กรุงไคโร-อเล็กซำนเดรีย-ปอมเปย-์สุสำนใตดิ้น-กรุงไคโร 18 ธ.ค. 61 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง)น า
ทา่นชม เมืองอเล็กซำนเดรีย ซ่ึงเป็นเมืองส าคญัในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์เดิมที
เป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ท่ีช่ือวา่ ราคอนดาห์ เม่ือ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเม่ือ 
332 ปีกอ่นคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กวา่ปีกอ่นพระเจา้อเล็กซานเดอร์มหารา
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ชมาพบ จึงใหมี้การปรับปรุงขยายเมืองเพ่ือเป็นเมืองหลวงและตัง้ช่ือใหค้ลอ้งจองกบัช่ือ
ของพระองค ์เมืองอเล็กซานเดรียน้ียงัเป็น   สถานท่ีส าคญัในต านานรักอนัย่ิงใหญ่ของ 
ราชินีเลอโฉมช่ือกอ้งโลก พระนางคลีโอพตัรา และนายทหารโรมนั มาร์ค แอนโทน่ี 
และปัจจุบนัเมืองน้ีใหญเ่ป็นอนัดบัสองของประเทศ เป็นเมืองพกัผอ่นตากอากาศท่ีติดกบั
ทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีมีช่ือเสียงแหง่หน่ึงของโลก  น าทา่นชม ป้อมปรำกำรซิทำเดล 
(CITADEL) ซ่ึงใน   อดีตนั้นเป็นท่ีตั้งของ ประภำคำรฟำโรส ถือว่าเป็นหน่ึงในส่ิง
มหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ ปัจจุบ ันเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐานและไดมี้รับการ
ทะนุบ ารุงต่อเติมจากสุลต่านเกตยเ์บย ์โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเขา้มา พกัผอ่น
หยอ่นใจกบัการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีสวยงาม จากนั้นชม เสำปอมเปย ์เป็นส่ิง
ส าคญัโบราณในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย ์เป็น
ช่ือเพ่ือนสนิทของ จูเลียส  ซีซา่ ผูน้ าท่ีย่ิงใหญแ่หง่โรมนั ซ่ึงภายหลงัท ัง้สองไดก้ลายเป็น
ศตัรูกนัและปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต ์และไดถู้กชาวอิยิปต์
ฆา่เสียชีวิต ปัจจุบนัน้ีเหลือเพียงแคเ่สาโบราณแบบกรีก ตัง้อยูอ่ยา่งโดดเดน่ และสฟิงซ์
อีกสองตวั 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 ชมหลุมฝงัศพใตดิ้นแหง่อเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยแ์หง่โลกยุคกลาง สุสาน

ของขาวโรมนัในอดีตมีกวา่ 50,000 ศพ สุสานใตดิ้นแห่งน้ีมีสามช ัน้ ช ัน้ท่ี 1 มีไว ้
ส าหรับล าเลียงโลงและศพ ช ัน้ท่ี 2 เป็นท่ีฝังศพ และช ัน้ท่ี 3 ใชเ้ป็นท่ีรวมญาติเพ่ือ
ระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเล้ียงสงัสรรคก์นัท ัง้วนั ซ่ึงเลา่กนัวา่ตอนท่ีนักโบราณคดี
คน้พบท่ีน่ีเป็นครั้งแรก บนโต๊ะยงัมีขวดไวน์และจานวางอยู่ สมควรแกเ่วลาน าทา่น
เดินทางกลบัสูก่รุงไคโร 

 

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

วนัท่ีเกำ้ ไคโร  
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรโรงแรม บุฟเฟต ์

 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่เมืองเกา่ OLD CAIRO จากนั้นน าทา่นชมเมืองรอบๆ กรุง
ไคโร น าทา่นชมโบสถเ์กา่แก ่Al Mo Alaga Church  และน าทา่นชม Church of 
Serga  น าทา่นเดินทางชมมัสยิด Mosque Of Amr Ibn Al-Aas  ซ่ึงเป็นมัสยิด
หลงัแรกๆของประเทศอียิปต.์ อมั อิบนุนอาส เป็นบุคลท่ีไดน้ าศาสนาอิสลามเขา้มา
เผยแพร่ในประเทศอียิปต ์และไดส้ร้างมสัยิดแห่งน้ีไวเ้พ่ือเป็นท่ีปฏิบติัภารกิจทาง
ศาสนาอิสลาม ภารกิจนั้นคือการละหมาด วนัละหา้เวลา และมสัยิดแหง่น้ียงัไดเ้ป็น
สถานท่ีๆใชใ้นการสอนศาสนาอีกเชน่กนั  

 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  
 จากนั้นน าทา่นชอ้ปป้ิงท่ีหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญท่ี่สุดในไคโร City Star Shopping 

Center  ท่ีมีสินคา้พ้ืนเมือง สินคา้ Brand name และสินคา้อ่ืนๆ อีกมากมาย  ทา่น
สามารถเห็นความแตกตา่งการใชชี้วิตของคนเมืองหลวง กบัเมืองอ่ืนๆท่ีเราเดินทาง
ทอ่งเท่ียวผ่านมาทางตอนใตข้องประเทศอียิปต ์ซ่ึงเราจะเห็นความแตกตา่งอย่าง

 

mailto:Ananya.c@tourgether.co.th
http://www.tourgether.co.th/


 

Tourgether Co., Ltd. | TAT License 11 / 07778 
199/105 Phanason Villa, Soi Chaturamit-9, Teparak Rd, Bangplee Yai, Bangpli, Samut Prakan 10540 

M: 083-138-4486   T/F: 02-023-0527 E: Ananya.c@tourgether.co.th     W: www.tourgether.co.th 

ค่ำทวัรต่์อท่ำน : อตัราคา่บริการส าหรับ กุมภำพนัธ–์มีนำคม  2562 (อตัราคา่บริการส าหรับผูเ้ดินทาง 15 ทา่น ข้ึนไป) 

➢ ผูใ้หญพ่กัหอ้งคู ่หรือเด็ก 1 ทา่น พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น  
➢ ในกรณีท่ีทา่นเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมทา่นละ 
➢ เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  
➢ เด็กอายุ 2-6 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  
➢ ไมเ่อาตัว๋เคร่ืองบิน ลดทา่นละ 
➢ กรณีผูเ้ดินทำงไม่ถึง 15 คน (ตัง้แต่ 10-14 ท่ำน) เพ่ิมท่ำนละ 

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

5,000.- 
 

ชดัเจน    
ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

20.10 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต ์  

23.20 น. “เหิรฟา้สูก่รุงเทพฯ” โดยสายการบินอียิปต ์แอร์ เท่ียวบินท่ี MS960 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 08.20 ชม.)  

วนัท่ีสิบ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)  
12.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัด์ิภาพ 

 

 

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัสภำวะของเงินบำทท่ีไม่คงท่ี 
กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษทัฯ 

จะยึดถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 
 

กำรจองทวัร ์  
 ➢ หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ ำล่วงหนำ้ 40,000 บำท /ท่ำน 

(เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น) 
➢ กรุณำช ำระค่ำทวัรส่์วนท่ีเหลือภำยในวนัท่ี 30 วนั กอ่นการเดินทาง หากทา่นไมช่  าระเงินสว่นท่ีเหลือตาม

วนัท่ีก าหนด ทางบริษทัฯ ถือวา่ทา่นยกเลิกการเดินทางโดยไมมี่เง่ือนไข 
ค่ำทวัรร์วม : 
 ✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ไคโร-กรุงเทพฯ โดยสายการอียิปต ์แอร์ (MS) – ระหวา่งประเทศ 

✓ คา่ตัว๋เคร่ืองบินภายใน ไคโร-อสัวาน-ลกัซอร์-ไคโร โดยสายการอยิีปต ์แอร์ (MS) 
✓ คา่ภาษีสนามบินทุกแหง่ และคา่ประกนัภยัสายการบิน 
✓ คา่โรงแรมท่ีพกั 7 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 
✓ คา่อาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในโปรแกรม และคา่น ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ทา่น 
✓ คา่พาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
✓ คา่เขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
✓ คา่ธรรมเนียมวีซา่อียิปต ์
✓ คา่มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์คนไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้กท่า่นตลอดการเดินทาง 
✓ คา่ทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ดอลลาร์ ตอ่ทา่น ตอ่วนั รวม 8 วนั คิดเป็น 40 ดอลลาร์ 
✓ คา่ทิปพนักงานบริการบนเรือส าราญ วนัละ 5 ดอลลาร์ ตอ่ทา่น ตอ่วนั รวม 4 วนั คิดเป็น 20 ดอลลาร์ 
✓ คา่ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินทา่นละ1,000,000บาทและคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ

วงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอำยุตัง้แต่75ปีข้ึนไป) 
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ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  คา่ทิปหัวหนา้ทวัร์ไทย วนัละ 3 ดอลลาร์ ตอ่ทา่น ตอ่วนั รวม 10 วนั คิดเป็น 30 ดอลลาร์ (ข้ึนอยูก่บัความพึง

พอใจของทา่น) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และคา่อาหารท่ีสั่งมาในหอ้งพกัคา่อาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เชน่ 
หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยเพ่ิม 

 คา่ท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (23 กก./1ใบ/ทา่น) 
 คา่ภาษีมูลคา่เพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 
 คา่ธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรับข้ึน) 
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมมี่แจกกระเป๋าหรือของพรีเม่ียมตา่งๆ 

กำรยกเลิก : 
 ▪ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 45 วนั ▪ คืนค่าใชจ้่ายท ัง้หมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ีย่ืนและตั๋ว

เคร่ืองบิน ท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง
วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ ว ันแรงงาน ชว่ง
เดือนตุลาคม และปีใหม)่ ท่ีตอ้งการันตี มดัจ ากบัทาง
สายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การันตีคา่มดัจ าท่ีพกั 
โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 

 ▪ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30-44 วนั ▪ หกัคา่มดัจ า 40,000 บาท + คา่วีซา่ (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วนั ▪ หกัคา่มดัจ า 40,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอ่ืน (ถา้มี) 
 ▪ ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 1-14 วนั ▪ หกัคา่ใชจ้า่ย 100% ของคา่ทวัร์ 

หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเลม่พาสปอร์ตไปยกเลิกวีซา่ในทุกกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม 

เอกสำรในกำรใชย่ื้นวีซ่ำ : 
1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ท่ีมีอายุใชง้านไมต่ ่ ากวา่ 6 เดือนนับจากวนัเดินทาง หากหมดอายุกรุณาน าไปตอ่อายุกอ่นน าส่ง 
และแผน่ติดวีซา่คงเหลืออยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ (ส าหรับทา่นท่ีมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ขอความกรุณา แนบ
มาดว้ย เพ่ือน าไปอา้งอิงกบัทางสถานทูต) 
2.รูปถา่ยสีหนา้ตรงปจัจุบนั พ้ืนฉากหลงัรูปตอ้งมีสีขาวเทา่นั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพท่ีคมชดั หา้มสวมแวน่
สายตา หา้มมีเงา หา้มถา่ยรูปและตกแตง่ภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถา่ยไมเ่กิน 6 เดือน) ขนาด 35 mm x  
45 mm หรือ 1.5 x 2 น้ิว 2 รูป (ทางสถานทูตไมพิ่จารณารูปท่ีถา่ยเอง) 
3.จดหมายรับรองการท างานภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) ระบุบริษัท , ต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างาน 
และชว่งเวลาอนุมติัใหล้าหยุด พรอ้มประทบัตราบริษทั 
4.หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน ออกโดยธนาคาร 
5.ส าเนาทะเบียนบา้น 
6.ส าเนาบตัรประชาชน 
7.กรอกรายละเอียดขอ้มูลเพ่ิมเติมตามเอกสารท่ีแนบไปให ้ (กรอกขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษ) 
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หมำยเหตุ : 
▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 

วนั กอ่นการเดินทาง  
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทัง้หมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
▪ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีทอ่งเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีทอ่งเท่ียวอ่ืนๆเพ่ือทดแทนเป็น

ล าดบัแรก หรือคืนคา่เขา้ชมแกผู่เ้ดินทางแทน 
▪ รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัใน ตา่งประเทศ เหตุการณท์าง

การเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม 
เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบติัเหตุตา่งๆ  ทัง้น้ี บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภยั และ
ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

▪ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
ส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไมถู่กตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ต ามท่ีกอง
ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่ใชจ้า่ย  

▪ รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้ับการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน
ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม 

▪ การไมรั่บประทานอาหารบางม้ือไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บริการคืนได ้เพราะการช าระคา่ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย 
▪ ในกรณีท่ีทา่นจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เลม่สีน ้าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เลม่สีแดง) เดินทางกบัคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะ

ไมรั่บผิดชอบ หากทา่นถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักทอ่งเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา 
(เลม่สีเลือดหมู) 

กรณีเดินทำงโดยลูกคำ้จดักำรตัว๋เคร่ืองบินเอง 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ยตวัเอง และ

ตอ้งรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญเ่กิดความลา่ชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนั
ดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากทา่นตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งท่ี

สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทาง
บริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทา่น้ัน (ในกรณีท่ีตั๋วเคร่ืองบินสามารถท าการ 
Refund ไดเ้ทา่น้ัน) 

▪ ทา่นท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากทา่นออกตัว๋
ภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทวัร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไมส่ามารถรับผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆท่ีเกี่ ยวขอ้งกบัตั๋ว
เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้
สัน้ 

▪ เม่ือทา่นจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและหอ้ง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยู่

กบัขอ้ก  าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนั ซ่ึงอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัติดกนั
ตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไมส่ามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการในชว่งฤดูร้อน
เทา่น้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือ
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ยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เชน่ มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณำใส่

ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีกคร้ัง 

โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้มเ่กิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไมเ่กิน 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงตอ่
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากทา่นซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้และหา้มมีร่องรอย
การเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกบัเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ

รับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เทา่น้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง ทัง้น้ีจะชดเชยไมเ่กิน 
USD 400 กรณีเดินทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชัน้ธุรกิจ (Business) ดงันั้นจึงไมแ่นะน าใหโ้หลดของมีคา่
ทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมส่ามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดังน้ันท่านตอ้งระวงั
ทรัพยสิ์นสว่นตวัของทา่น 

▪ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของทา่นเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส้ิน ในระหวา่งการ
เดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  
▪ หากทา่นเดินทางเป็นครอบครัวใหญ ่หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครัว ท่ีตอ้งไดรั้บการดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ 

มีโรคประจ าตวั ไมส่ะดวกเดินทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  
4-5 ชัว่โมงติดตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้
ทวัร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทัง้หมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 
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