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SUPER GRAND EGYPT  
เทีย่วมหานครอนัยิง่ใหญ ่นอนเรอืสำราญลอ่งแมน่ำ่ไนล ์3 คนื 

บนิสายการบนิโอมาน แอร ์(WY) 
 

 

ตารางเส้นทางการบิน 
เส้นทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง เที่ยวบิน ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-MCT มัสกตั 09.15-12.35 WY818 6 ชั่วโมง 
มัสกัต MCT-CAI ไคโร 14.50-17.25 WY405 4 ชัว่โมง 
ไคโร CAI-MCT มัสกตั 01.30-07.20 WY408 4 ชัว่โมง 

มัสกัต MCT-BKK สุวรรณภูม ิ 22.00-06.45 WY817 6 ชั่วโมง 
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วนัแรก      สนามบนิสุวรรณภูม-ิสนามบนิมสักตั-สนามบนิไคโร                                                         (-/-D) 

06:00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 ประตู

ทางเขา้ที ่6-7  แถว M เคานเ์ตอรส์ายการบินโอมาน แอร ์ ซึง่มีเจา้หน้าที่บรษิัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้ม

อ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน 

 

09.15 น.    ออกเดนิทางโดยสายการบนิ โอมาน แอร ์เทีย่วบนิที ่“WY 818   

12.35 น.   ถงึสนามบนิมสักตั ประเทศโอมาน เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

14.50 น.    ออกเดนิทางโดยสายการบนิ โอมาน แอร ์เทีย่วบนิที ่“WY 405 

17.25 น.   ถงึสนามบนินานาชาตกิรุงไคโร ผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระในการเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้  

                 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไคโร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 4 ช ัว่โมง)  

ค ่า           รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 

                น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Helnan Dreamland Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่อง    ไคโร – น่ังเครือ่งบนิภายในไปอสัวาน –เขือ่นยกัษอ์สัวาน –เสาหนิโอเบลสิก ์–ล่องเรอืใบโบราณเฟลุกะ                                                                                             

(B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

                 หลงัอาหารน าคณะเดนิทางไปสนามบนิไคโรเพือ่เดนิทางไปเมืองอสัวาน  

00.00 น.     ออกเดนิทางโดยสายการบนิ อยีปิต ์แอร ์เทีย่วบนิที ่“…………………..  

ตารางการเดนิทาง 

วันท่ี สถานที่ท่องเที่ยว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมที่พักระดับ 4-5  ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวัน เยน็ 

วันที่หนึ่ง สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัสกัต-สนามบินไคโร (-/-D)   ✓ Helnan Dreamland Hotel 

วันที่สอง  ไคโร–นั่งเคร่ืองบินภายในไปอัสวาน–เข่ือนยักษ์อัสวาน–เสาหิน

โอเบลิสก์-ล่องเรือใบโบราณเฟลุกะ  (B/L/D) 
✓ ✓ ✓ พักค้างคืนบนเรือ 

วันที่สาม อบูซิมเบล–มหาวิหารอบูซิมเบล–อัสวาน–วิหารคอมออมโบ–เอ็ดฟู 

(B/L/D) 
✓ ✓ ✓ พักค้างคืนบนเรือ   

วันที่สี่ นั่งรถเทียมม้าไปชมวิหารเอ็ดฟู–ลุกซอร์–อิสระพักผ่อนบนเรือ  

(B/L/D) 
✓ ✓ ✓ พักค้างคืนบนเรือ   

วันที่ห้า ชมหุบผากษัตริย์-ชมวิหารฮัคเชฟซุต-ชมอนุสาวรีย์แห่งเมมนอน-

มหาวิหารคาร์นัค–วิหารลักซอร์–ข้ึนเคร่ืองกลับไคโร–ไคโร  

(B/L/D) 

✓ ✓ ✓ Helnan Dreamland Hotel 

วันที่หก เมืองหลวงเมมฟิส-หมู่บ้านชาวอียิปต์ –ปิรามิด-สฟริงซ์ กีซ่า  

(B/L/D) 
✓ ✓ ✓ Helnan Dreamland Hotel 

วันที่เจ็ด พิพิธภัณฑ์แห่งชาตอียิปต์—ป้อมปราการชิทาเดล—สุเหร่าแห่งโมฮัม

หมัดอาลี–ตลาดข่านเอลคาลีลี- สนามบินไคโร  (B/L/D) 
✓ ✓ ✓  

วันที่แปด มัสกัต (โอมาน) - สนามบินสุวรรณภูมิ     
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00.00 น.   ถงึสนามบนิเมอืงอสัวาน น าท่านไปชม เขือ่นยกัษอ์สัวาน หรอือกีชือ่หน่ึงเรยีกว่า High Dam ทีส่รา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1960 เพือ่ชว่ยใหม้ีน ้าหล่อเลีย้งไรน่าตลอดปี อกีทัง้ยงัใชพ้ลงัน ้าเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าเพือ่ใหเ้พียงพอกบัความ

ตอ้งการของคนทัง้ประเทศ และเพือ่ป้องกนัน ้าไหลท่วมจากแม่น ้าไนลเ์วลาฝนตกหนัก ซึง่เขือ่นนีม้ีความยาว 36,000 

เมตร ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถมองเห็นทะเลสาบทีเ่กดิจากการสรา้งเขือ่นสรา้งแม่น ้าไนล ์คอื ทะเลสาบนัสเซอร ์( 

Nasser ) มีความลกึ 80 เมตรและกวา้ง 10 เมตร จากน้ันน าท่าน ชม เสาหนิโอเบลสิก ์แกะสลกัจากหนา้ผาซึง่ยงัไม่

แลว้เสรจ็ (The Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหนิมหมึาทีส่กดัเกอืบเสรจ็แลว้  แต่มีรอยราวจงึทิง้คา้งไวเ้ชน่น้ัน  แท่งหนิ

นีเ้ป็นของพระนางฮทัเชปซทุ  หากไม่แตกรา้วจะเป็นเสาโอเบลสิกท์ีสู่ง 41 เมตร หนัก 1,200 ตนั เสาโอเบลสิกนี์เ้ป็น

อนุสาวรยีช์นิดหน่ึงของอยีปิตโ์บราณ สรา้งเพือ่บูชาแด่เทพ อามุน-รา หรอื สุรยิะเทพ   

น าคณะเขา้สู่ขบวนCONVOY เพือ่เดนิทางสู่อาบูซมิเบล  

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั 

บ่าย น าคณะเดนิทางกลบัสู่เมืองอสัวานถงึ เมอืงอสัวาน จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เรอืส าราญทีพ่กัซึง่เป็นเรอืส าราญขนาด

ใหญ่ ล่องไปตามแม่น ้าไนล ์ล่องเรอืใบโบราณ เรอืเฟลุคกะ( Felucca) ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร ์(Botanical 

Gardens) เป็นทีศู่นยร์วมพนัธไ์มน้านาชนิด, สุสานอากาข่าน, ววิชวีติความเป็นอยู่ของชาวเมืองอสัวานสองขา้งทาง 

ฯลฯ ล่องเรอืชมววิทวิทศันอ์นังดงามหนา้เมืองอสัวานขณะล่องไปตามแม่น ้าไนล ์ 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่าบนเรอื ( บุฟเฟต ์) และ   

                   พกัคา้งคนืบนเรอื   

วนัทีส่าม    อบูซมิเบล – มหาวหิารอบูซมิเบล –อสัวาน –วหิารคอมออมโบ – เอ็ดฟ ู                            (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ 

                 ชม มหาวหิารอาบูซมิเบล ซึง่ประกอบดว้ยวหิารใหญ่ของ ฟาโรหร์ามเสสที ่2 และวหิารของ เนเฟอรต์าร ีซึง่ 

                 เป็นมเหสทีีร่กัของพระองค ์วหิารอาบูซมิเบลงดงามยิง่ใหญ่และมีช ือ่กอ้งโลกเพราะเมือ่มีการสรา้งเขือ่นขนาด 

                 ยกัษท์ีอ่สัวาน ท าใหว้หิาร 17 แห่งจมอยู่ใตน้ ้า จนองคก์ารยูเนสโกต้อ้งมาชว่ยยกใหแ้ละมหาวหิารอาบูซมิเบลก็ 

                 ถูกยกขึน้สูงจากพืน้ดนิ  65 เมตร ซึง่เป็นงานทีย่ากมาก ใชเ้วลาทัง้สิน้ 4 ปี สิน้ค่าใชจ่้าย 40 ลา้นเหรยีญสหรฐั  

                 ภายในวหิารใหญ่มีหอ้งบูชาและมีรูปสลกั 4 องคน่ั์งอยู่ หน่ึงในน้ันคอื ฟาโรหร์ามเสสที ่2 พรอ้มดว้ยเทพเจา้ 

                 ต่างๆ อกี 3 องค ์และทุกปีวนัที ่22 ก.พ. และวนัที ่22 ต.ค. ล าแสงแรกของพระอาทติยจ์ะสาดส่องเขา้ไปตอ้ง 

                 รูปสลกั และว่ากนัว่าวนัที ่22 ก.พ. ตรงกบัวนัประสูตขิองฟาโรหร์ามเสสที ่2 ขณะทีว่นัที ่22 ต.ค. ตรงกบัวนัขึน้ 

                 ครองราชยข์องพระองค ์แสดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการทางการค านวณของชาวอยีปิตโ์บราณ   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนับนเรอื 
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ขณะที่เรอืล่องไป คอมออมโบ (Kom Ombo) ชมุชนที่ตัง้อยู่ติดรมิแม่น ้าไนล ์บา้นเรอืนส่วนใหญ่สูงเพียง 1 หรอื 2 

ช ัน้  ระหว่างทางผ่านแหล่งเพาะปลูกทีส่ าคญัรมิแม่น ้า น าท่านชม วหิารคอม-ออม-โบ ตัง้อยู่บนเนินเขาเล็กๆ ทีล่ า้ออก

มาถึงแม่น ้าไนล ์ สามารถเห็นววิของแม่น ้าไนลอ์นังดงาม  ค าว่า “คอม” เป็นภาษาอาหรบั หมายถึงภูเขาเล็กๆ  วิหารนี้

เกือบเป็นวิหารอะโครโพลิสของกรกี  หินที่ใชส้รา้งแตกต่างกบัวิหารอื่นๆ  อาจเป็นเพราะถูกปกคลุมดว้ยทรายเป็น

เวลานาน  การวางแบบของพืน้ทีแ่ปลกและเป็นเฉพาะตวั เป็นวหิารของเทพเจา้สององค ์คอื เทพโซเบค (Sobek) เทพเจา้

แห่งความอุดมสมบูรณ ์มีรูปรา่งเป็นมนุษยแ์ต่เศียรเป็นจระเข ้และ เทพเจา้ฮาโรเอรสิ (Haroeris) เทพเจา้แห่งการแพทย ์

อียิปตโ์บราณ  วิหารนี้สรา้งบนเนินเขารมิฝั่ งแม่น ้า

ไนล ์เป็นบรเิวณทีม่ีจระเขช้กุชมุในสมยัโบราณ  วดันี้

จึงบูชาเทพโซเบก ซึง่มีหัวเป็นจระเข ้ และมีจระเข ้

มัมมี่เก็บรกัษาไว ้ ชมภาพแกะสลกัพระนางคลี

โอพตัรา ซึง่เป็นรูปแบบของเคร ือ่งแต่งกายในการท า

ภาพยนตร ์ และภาพแกะสลักที่ส าคัญ คือ ภาพ

แกะสลกัการแพทยแ์ผนโบราณ โดยเฉพาะภาพ

การคลอดลูกของหญิงอียิปตโ์บราณ และปฏิทิน

โบราณ  มีรา้นคา้มากมายตั้งอยู่ตลอดแนวท่าเร ือ  

ขายเสือ้ผา้และสนิคา้พืน้เมือง  

ค ่า  บรกิารอาหารค ่าบนเรอื ซึง่มีสถานบนัเทิงต่างๆไวใ้หทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลนิ อาทิเชน่ ไนทค์ลบั, สระว่ายน ้า, รา้น

ขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ  

                 พกัคา้งคนืบนเรอื   

วนัทีส่ี ่   น่ังรถเทยีมมา้ไปชม วหิารเอ็ดฟู – ลกุซอร ์–อสิระพกัผ่อนบนเรอื  (B/L/D) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ 

น าท่านน่ังรถเทียมมา้ไปชม วิหารเอ็ดฟู  ซึง่ไดร้บัการยกย่องว่า เป็นวิหารอียปิตโ์บราณที่ยงัคงสภาพสมบูรณท์ีสุ่ด  

ตัง้อยู่ศูนยก์ลางของบรเิวณทีอ่ยู่อาศยั  สรา้งขึน้เพือ่บูชาเทพเจา้ฮอรสั (Horus) มีเศยีรเป็นเหน่ียว เป็นเทพเจา้แห่งความ

ดแีละฉลาดรอบรู ้มองไดไ้กลเหมือนตาเหยีย่ว อดตีวหิารถูกปกคลุมดว้ยทรายเกอืบถงึยอดตวัเสาและหวัเสาเป็นเวลานาน 

ปี ค.ศ.1860 มีการขนทรายปรากฏว่าตวัวิหารยงัแข็งแรง แน่นหนา  ขนาดของวหิารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่แบบไพ

รอนที่วดัได ้79 เมตรตรงดา้นหน้าและสูง 36 ม. วิหารนี้มีขนาดใหญ่และสวยงาม (กรุณาทิปคนขบัรถมา้ท่านละ 

US$ 1)  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  

                ล่องเรอืเดนิทางไปยงัเมืองลุกซอร ์พกัผ่อนตามอธัยาศยับนเรอืส าราญ 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่าบนเรอื ซึง่มีสถานบนัเทิงต่างๆไวใ้หทุ้กท่านไดเ้พลิดเพลนิ อาทิเชน่ ไนทค์ลบั, สระว่ายน ้า, รา้น

ขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ  

                 พกัคา้งคนืบนเรอื   

วนัทีห่า้ ชม หุบผากษตัรยิ-์ชม วหิารฮคัเชฟซตุ-ชมอนุสาวรยีแ์ห่งเมมนอน-มหาวหิารคารนั์ค –วหิารลกัซอร ์–    

                 ขึน้เครือ่งกลบัไคโร –ไคโร                                                                                        (B/L/D) 

เชา้   บรกิารอาหาร ณ หอ้งอาหารของเรอื 

น าท่านเดินทางขา้มไปฝั่งตะวนัตกของแม่น ้าไนล ์(West Bank) หรอื นครธีบสใ์นสมยัอยีิปตโ์บราณ  อดีตเช ือ่ว่าเป็นที่

อยู่ของคนตาย หร ือ นครของผู ้วายชนม  ์(Necropolis of 

Thebes) เต็มไปดว้ยกลุ่มโบราณสถานที่มีประวัติน่าพิศวง 

ปัจจุบนัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  ชม หุบ

ผากษัตริย ์(Valley of the Kings) เป็นที่ฝังพระศพของ

ฟาโรห ์63 พระองค ์ตัง้อยู่ที่เทือกเขาทีบนั  ท่านสามารถเลือก

เขา้ชมไดเ้พียง 3 สุสาน  ดา้นหน้าทางเขา้สุสานฟาโรหบ์นยอด

เขาน้ันดูคลา้ยปลายแหลมยอดปิรามิด  เป็นการเลอืกหวงซุย้ใน

การฝั่งศพ  ใหค้ลา้ยว่าฝังอยู่ใตปิ้รามิด  สุสานเหล่านีเ้ป็นสุสานที่

ถูกเลือกใหเ้ป็นสุสานที่เก็บ มัมมี่และสมบตัิของกษัตรยิถ์ึง 63 

สุสาน  แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกนั  ขึน้อยู่กบัระยะเวลา 
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ครองราชย ์ สุสานเร ิม่สรา้งเมือ่ฟาโรหค์รองราชย ์ และปิดเมือ่ฟาโรหส์ิน้พระชนม ์ ภายในหลุมมีจติรกรรมทีง่ดงามสสีดใส

ราวกบัเพิ่งวาดเสร็จไม่นานนี้  (ไม่รวมค่าเขา้สุสานของฟาโรหตุ์ตนัคามอน  ท่านละ 100 อิยิปปอนด ์ถา้

ตอ้งการชมกรุณาตดิต่อไกด)์ 

  ชม วหิารฮคัเชฟซตุ (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ชือ่ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปีมาแลว้

เป็นทีป่ระดษิฐานพระศพของ ฟาโรหห์ญงิฮตัเชพซตุ รูจ้กัในนาม “ราชนีิหนวด” ฟาโรหห์ญงิองคเ์ดยีว 

ในประวตัศิาสตรอ์ียปิต ์ที่รุง่เรอืงมากในสมยัของพระองค ์ชมอนุสาวรยีแ์ห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรอื

สุสานของฟาโรหอ์าเมนโฮเทปที ่3 อดีตเคยใชเ้ป็นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3  ประมาณ 2,000 กว่าปี

ก่อน  เกดิเหตุแผ่นดนิไหวอย่างรุนแรง  ท าใหต้วัวหิารพงัลงมา  เหลอืเพียงรูปสลกัหนิทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั 

น าท่านชม มหาวิหารคารนั์ค (The Temple of Karnak) เป็น

วหิารทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ตวัวหิารหลงัเดยีวมีเนือ้ทีถ่งึ 60 เอเคอร ์ ซึง่

ใหญ่พอทีจ่ะน าโบสถข์นาดใหญ่ของยุโรปไปวางไดถ้งึ 10 หลงั มหา

วหิารแห่งนีเ้ร ิม่ก่อสรา้งในสมยัฟาโรหทุ์ตโมซสิที ่1 เพือ่ถวายแด่เทพ

อมอน-รา เมือ่กว่า 3,600 ปี มาแลว้ หลงัจากน้ัน ฟาโรหอ์งคต่์างๆ ก็

เร ิม่สรา้งเพิม่เตมิ ท าใหว้หิารมีขนาดใหญ่ขึน้อย่างมาก แต่เห็นความ

ยิ่งใหญ่ของวิหารแลว้ ขอใหทุ้กท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียปิต ์

โบราณใชว้ิธีใดในการขนยา้ยเสา และหิน พรอ้มทั้งการแกะสลกั

ลวดลาย ซึง่เมือ่ท่านเห็นความสูงแลว้ก็จะยิง่ท าใหนึ้กไม่ออกก็เป็นได ้

ว่าเขาใชว้ธิที าอย่างไร  

น าท่านชม วิหารลกัซอร ์(The Temple of Luxor) ซึง่สรา้งถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตรยิแ์ห่งเทพ เชน่กนั วิหาร

แห่งนีไ้ดร้บัการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบรเิวณวหิารประกอบดว้ยซุม้ประตูขนาดใหญ่และรูปสลกัหนิแกรนิตขนาด 

มหึมา สลกัเป็นรูปฟาโรหร์ามเซสที่ 2 และมหาราชนีิเนเฟอตาร ีชมเสาโอบิลิสก ์เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ซึง่แกะสลกั

ดว้ยอกัษรอยีปิตโ์บราณ(เฮโรกรฟิฟิค) เพือ่สรรเสรญิเทพเจา้อมอนรา ซึง่ท่านอาจจะไดเ้ห็นเสาเชน่นีอ้กีที ่ ปลาซ เดอ ลา 

ทรอิอง (Place de la Triamph) เมืองปารสี ประเทศฝร ั่งเศส (แต่ ท าไมจึงมีเหมือนกนั..อียิปตไ์ปเอามาจาก

ฝร ัง่เศสหรอื? ลองหาค าตอบดูละกนั)  

ภาพสลกัทีว่หิารแห่งนีก็้ถอืไดว้่าน่าสนใจไม่นอ้ย เชน่ ภาพขบวนนักรบเดนิแถว ทีส่ลกัอย่างแตกต่างกนัว่าเป็นนักรบชน

ชาติใดบา้ง เห็นแลว้ก็ชวนใหนึ้กถึงภาพสลกัขบวนนักรบที่ปราสาทหินในเขมร (ที่ว่าของกลุ่มเสียม --- สยาม จะเดิน

แตกแถวกนั) นอกจากน้ัน ดา้นหนา้วหิารจะมี ถนนสฟิงซห์น้าแพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กโิลเมตรใชเ้ป็นทาง

เช ือ่มระหว่างวหิารลกัซอรก์บัวหิารคารนั์ค  

น าท่านเยีย่มชม พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีต่ลาดลกัซอร ์ 

                เดนิทางไปยงัสนามบนิลุกซอรเ์พือ่บนิไปยงัสยามบนิไคโร 

00.00 น.     ออกเดนิทางโดยสายการบนิ อยีปิต ์แอร ์เทีย่วบนิที ่“…………………..  

00.00 น.   ถงึสนามบนิเมอืงไคโร 

ค ่า             บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

                  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Helnan Dreamland Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว 

วนัทีห่ก         เมอืงหลวงเมมฟิส-หมู่บา้นชาวอยีปิต ์–ปิรามดิ-สฟรงิซ ์กซีา่  (B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ ภตัตาคาร 
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หลงัจากน้ันน าคณะเดินทางไป เมืองเมมฟิส ซึง่เป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปตโ์บราณกว่า 5,000 ปี เป็น

เมืองทีไ่ดร้บัการบนัทกึในประวตัศิาสตรว์่ามีความส าคญัในการรวมอยีิปตบ์น และอยีปิตล์่าง ใหเ้ป็นหน่ึงเดยีวโดยกษัตรยิ ์

เมนา  ปฐมกษตัรยิแ์ห่งราชวงศท์ี ่1 ทีน่ี่ท่านจะไดช้ม รูปแกะสลกัขนาดยกัษ ์ดว้ย

หนิอลาบาสเตอรข์อง ฟาโรหร์ามเสสที ่2 ฝีมือการแกะสลกัเป็นเยีย่ม ระหว่างทาง

ท่านจะไดเ้ห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณและรูปแกะสลักจากหินที่ยัง

หลงเหลืออยู่ในระดับพืน้ดิน และตน้อินทผาลัมขึน้สวยงามเป็นทิวแถว แลว้

เดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณที่ใกลก้นัอีกเมืองคือ ซคัคาร่า เพื่อชม ปีรามิด

ขัน้บนัได เป็นสิ่งก่อสรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตรยิซ์อ

เซอร ์และเป็นตน้แบบของปีรามิดในยุคต่อมา ท่านจะไดท้ราบเร ือ่งของปีรามิด

ตั้งแต่ผูส้รา้งไปจนถึงวิธีการสรา้ง  การตัดหินและอื่นๆ อีกนานับประการที่น่า

พิศวงชวนใหค้น้หา  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงกซีา่ เพือ่เขา้ชม “มหาปีรามดิ”  หน่ึงในเจ็ดสิง่

มหศัจรรยข์องโลก ) เป็นชือ่เรยีกของสถานทีฝ่งัพระศพของเมอืงเลโทโพลสิ

โบราณ(ปัจจุบนัคอื ไคโร) ครอบคลุมพืน้ที ่2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสูงทางทศิ

ตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นที่ตัง้ของมหาปิรามิด 3 องค ์ซึง่องคฟ์าโรหแ์ห่งอยีปิต ์

โบราณสรา้งขึน้เพือ่ฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นสิง่ก่อสรา้งทีย่ิง่ใหญ่และ

เก่าแก่ทีสุ่ดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้สิน้ 30 ปี สรา้งจากแท่งหนิขนาดใหญ่

มาก แต่ละกอ้นหนักกว่า 2 ตนั หนิแต่ละกอ้นวางชดิตดิกนัแบบแนบสนิทมาก 

แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซึง่ประกอบดว้ย 

1) ปิรามดิคอีอพส ์(Cheops) หรอืปิรามดิคูฟู สรา้งในพืน้ที ่53 ตร.ม. สงู 

146 เมตร สรา้งดว้ยหนิแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง นา้หนักกว่ากว่า 60 ตนัภายในมี

หอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ ่หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชนีิ เป็นปิรามิดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก กล่าวกนัว่าอาจนา

วหิารเซน็ตปิ์เตอรท์ีก่รุงโรมรวมกบัวหิารเซน็ตป์อลทีล่อนดอน และดูโอโมวหิารแห่งเมืองฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามิดแห่งนี้

ไดอ้ย่างสบาย  

2) ปิรามดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิรามิด 10 เมตร 

สรา้งบนเนินดนิขนาดใหญ่ จงึทาใหดู้สง่ากว่าปิรามิด 2 องค ์กนิเนือ้ทีป่ระมาณ 1.6 ลา้นลูกบาศกเ์มตร มีหอ้งโถงกวา้ง 2 

หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสยีหายมาก  

3) ปิรามดิมเิซรนุิส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มขีนาดเล็กทีสุ่ด สูง 66.45 เมตร 

ปัจจุบนัสูงเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     

ชม “สฟิงซ”์ ทีแ่กะสลกัจากเนินหนิธรรมชาต ิมีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสงิโต ท่านอาจจะขีอู่ฐ

กลางทะเลทรายชมทวิทศันร์อบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลงั อสิระเดนิเทีย่วตามอธัยาศยั (หรอืเขา้ไปชมภายในตวั

ปีระมดิซึง่เชือ่ว่าเป็นทีฝั่งพระศพขององคฟ์าโรหผู์ส้รา้งปีระมดิน้ัน ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่ มี

ทางเดนิซึง่เราสามารถเดนิลงไปดูได ้ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยู่ในค่าบรกิารทวัร ์และตอ้งไปเขา้ควิซือ้บตัร

เอง เน่ืองจากในแต่ละวนัจะมผูีเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกนิวนัละ 300 คนเท่าน้ัน) 

แวะชม ศูนยก์ลางการท า “กระดาษปาปีรุส” ซึง่เป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท าจากตน้กก (PAPYRUS) ใชบ้นัทกึ

ขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตุการณใ์นสมยัอียปิตโ์บราณพรอ้มกบัแวะชม โรงงานผลิตหวัน ้าหอม PERFUME 

FACTORY ซึง่กล่าวกนัว่าการท าน ้าหอมแบบนี้สบืทอดมาตัง้แต่สมยั พระนางคลีโอพตัรา และยงัเป็นศูนยก์ลาง แหล่ง

ผลดิหวัน ้าหอมขนาดใหญ่ใหก้บัยีห่อ้แบรนดเ์นมดงั ๆหลายยีห่อ้อกีดว้ย 
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ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

                 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Helnan Dreamland Hotel หรอืเทยีบเท่าระดบั 5 ดาว 

วนัทีเ่จ็ด    พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตอยีปิต ์–ป้อมปราการชทิาเดล – สุเหรา่แห่งโมฮมัหมดัอาล ี– ตลาดข่านเอลคาลลี ี-   

                 สนามบนิไคโร                                                                                                         ( B/L/D)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

                จากน้ันน าคณะเดนิทางเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตอิยีปิต ์อนั

เลือ่งช ือ่ของโลกเป็นสถานทีท่ีร่วมศลิปะวตัถุโบราณมากมายทีสุ่ดในโลก

แห่งหน่ึงชม  โลงศพทองค าแทพ้รอ้มหน้ากากทองค าของฟาโรห ์

ตุตนัคาเมนและสมบตัสิ่วนตวัอกีมากมายของพระองค ์อาท ิเตยีง

บรรทม รถศกึและเกา้อีบ้รรลงักท์องค าซึง่ภาพบนพนักเกา้อีโ้รแมนติ

กมาก เป็นภาพของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนน่ังอยู่บนเกา้อีแ้ละมเหสขีอง

พระองคก์ าลงัทาน ้ามนัหอมให ้ทัง้คู่ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดงถงึ

ความรกัอนัลกึซึง้ นอกจากนีท่้านยงัจะไดช้มสมบตัอินัล า้ค่าอื่นๆ อกี

จ านวนมาก เชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต  สิง่ของทัง้หมดลว้นมีอายุเก่าแก่กว่า 3,300 ปี (ชมมมัมี่

ของฟาโรหร์ามเสสที ่2 และมนัมีข่องกษตัรยิท์ ัง้ 11 พระองค ์ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยูใ่นรายการ ประมาณ 

100 อยิปิตป์อนด)์ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคารทอ้งถิน่  

                น าทุกท่านขึน้ชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึง่ถูกสรา้งขึน้โดย ผูน้ าซาลาดนิในปี ค.ศ.1176และเสรจ็ในปี ค.ศ. 1182 

เพือ่ใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครูเสด    ซึง่ภายในสามารถชมทีพ่กัและทีต่ัง้ของรฐับาลในสมยัน้ัน  ชม สุเหรา่แห่งโมฮมั

เม็ดอาล ีซ ึง่เร ิม่สรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสรจ็ในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรกีตามแบบอย่างออตโตมนั

หรอืตุรกใีนปัจจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหรา่ซึง่เป็นของขวญัในการแลกเปลีย่นกบัอนุสาวรยีป์ลายแหลมโอบิ

ลสิกข์องรามเสสที ่2 เพือ่เป็นการสรา้งสมัพนัธไมตรอีนัดรีะหว่างอยีปิตแ์ละฝร ัง่เศส พรอ้มทัง้จะไดช้มววิเมืองไคโรจากมุม

สูงอสิระเลอืกซือ้สิน้คา้พืน้เมืองมากมายที ่“ตลาดข่านเอลคาลลี”ี ตลาดส าคญัทางการคา้ขายของพืน้เมืองและแหล่ง

สนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีสุ่ดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลอืกซือ้ของพืน้เมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน ้าหอมทีท่ าดว้ย

มือ สนิคา้ต่างๆ เคร ือ่งทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบั พรม และของทีร่ะลกึแบบพืน้เมือง  

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ / หลงัจากน้ัน น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิไคโร  

18.45น. เหนิฟ้าสู่สนามบนิเมอืงมสักตั ประเทศโอมานเพือ่เปลีย่นเครือ่ง โดยเทีย่วบนิ WY 406 

 

วนัทีแ่ปด       สนามบนิสุวรรณภูม ิ

00.35 น. ถงึสนามบนิเมืองมสักตั 

09.00 น.    ออกเดนิทางโดยสายการบนิ โอมาน แอร ์เทีย่วบนิที ่“WY 815  

17.45 น.   ถงึ  สนามบนิสุวรรณภมูิ  ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ และ ความประทบัใจมรูิล้มื 

****************************************** 

**รายการทวัรอ์าจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามตารางการเดนิทางของเรอื โดยทางบรษิทัฯ จะค านึงถงึผลประโยชนข์อง

ลูกคา้เป็นส าคญั** 

 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรอืตั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่

ของบรษิทัฯทราบทุกคร ัง้ก่อนท าการออกตั๋วทุกประเภท มิฉะน้ันทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในกรณีทีท่วัรม์ีการ

ยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

อตัราค่าบรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  

พกัเดยีวเพิม่ 

22-29 ม.ค.2566 

19-26 ก.พ.2566 

 

 59,988 บาท 59,988 บาท 58,998 บาท 11,000 บาท 

เก็บทปิส าหรบัไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถ+หวัหน้าทวัร ์80 USD/ท่าน/ทรปิ 
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หมายเหตุ 

 ก าหนดการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทัง้นีท้างบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยัเป็นหลกั 

 ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต ่ากว่า 20 ท่าน หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมีการเปลีย่นแปลงขนาดของพาหนะที่

ใชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

***เด็กทีอ่ายุ เกนิ 6 ขวบ บงัคบัตอ้งเสรมิเตยีงค่ะ*** 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

1.  ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ-มสักตั-ไคโร–มสักตั-กรุงเทพ ช ัน้ประหยดัโดยสายการบนิ โอมาน แอร ์รวมน า้หนัก

กระเป๋า 30 กโิลกรมั 1 ใบ/ท่าน 

2.  ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไคโร-อสัวาน //ลุกซอร ์–ไคโร  ช ัน้ประหยดัโดยสายการบนิ อยีปิต ์แอร ์รวมน ้าหนักกระเป๋า 23 กโิลกรมั 1 ใบ/ท่าน 

3.   ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่ง 

4.   ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2 ท่านในโรงแรมระดบั 4 ดาว ตามทีร่ะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนัรวมทัง้สิน้ 1 คนื และบนเรอื 3 คนื 

5.   ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่  านาญเสน้ทาง  

6.   ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ 

7.   ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแห่งทีร่ะบุตามรายการ  

8.   ค่าวซีา่ประเทศอยีปิต ์(วซีา่กรุป๊) ใชเ้วลาในการยืน่วซีา่ก่อนการเดนิทาง 30 วนั (ส าหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย) 

9.   ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรค์นไทยมืออาชพีผูช้  านาญเสน้ทาง 

10. ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิ 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท//วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพิษ **

โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”**(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบติเิหตุส าหรบัเด็กทีม่ีอายุต ่ากว่า 6 

เดอืน และ ผูใ้หญ่อายมุากกว่า 75 ปีทางบรษิทัประกนัฯจะชดใชค่้าสนิไหทดแทนเพียงคร ึง่หน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 

1. ค่าจดัท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

3. ค่าขีอู่ฐ, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมีฟ่าโรห ์11 พระองค ์ทีพ่ิพิธภณัฑฯ์ และรายการอืน่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอืน่ๆ เชน่ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าอาหาร-เคร ือ่งดืม่ สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบารแ์ละทวีชีอ่งพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัรจ์ากเมือง USD 80 / ต่อท่าน / ทรปิ  

6. ค่ายืน่วซีา่เดีย่วทีเ่มืองไทย  

1. ยืน่วซีา่แบบกรุป๊ส่งส าเนาพาสปอรต์ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั ไมม่ีค่าใชจ่้ายเพิม่  

2. กรณียืน่ทีเ่มืองไทยแบบวซีา่เดีย่ว 

*ตอ้งยืน่ก่อนการเดนิทางอย่างนอ้ง 30 วนั 

- หนังสอืเดนิทาง 

   ตอ้งมีอายุเหลอืการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับถงึวนัเดนิทาง และตอ้งมีหนา้ว่างเหลอืส าหรบัประทบัตราวซีา่  

- รูปถ่าย 

   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 นิว้ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายทีม่ีพืน้หลงัสขีาว เท่าน้ัน ทางสถานฑตูไม่รบัพจิารณา

รูปถ่ายทีเ่ป็นรปูสติก๊เกอร ์หรอืรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายทีม่วีวิดา้นหลงั หรอืรูปทีน่ ามาตดัต่อ 

- หลกัฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางแสดงความเป็น

เจา้ของกจิการ เป็นกรรมการ หรอื หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจรงิ) 

  ***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซน็ชือ่รบัรองส าเนา และประทบัตราบรษิทัเป็นส าคญั ***** 

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสอืรบัรองการท างานจากทางบรษิทั หรอืหน่วยงานทีส่งักดั มีขอ้ความระบุต าแหน่ง เงนิเดอืน รายได ้  วนั

เร ิม่ท างาน และชว่งเวลาทีไ่ดร้บัอนุมตัใิหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และจะตอ้งประทบัตราบรษิทัรบัรองเป็นส าคญั   

กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ตอ้งมีหนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน หรอืสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่ พรอ้มตราประทบัของ    

  ทางโรงเรยีน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และส าเนาบตัรนักเรยีน หรอืบตัรนักศกึษา พรอ้มทัง้เซน็ช ือ่รบัรองส าเนา 

- หลกัฐานการเงิน 

  ใบรบัรองสถานะทางการเงนิในชือ่ของผูเ้ดนิทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน(ไม่เอา STATEMENT) 
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หมายเหตุเกีย่วกบัการขอนุมตัวิซีา่ประเทศอยีปิตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

*** ในการยืน่ขอวซีา่ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มส่งมอบเอกสาร

ประกอบการยืน่วซีา่ ไม่นอ้ยกว่า 3 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ ์ทางสถานฑตูฯ อาจจะปฏเิสธการ

อนุมตัวิซีา่ของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีคร ัง้) 

*** ในการพิจารณาอนุมตัวิซีา่ จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซึง่ในบางกรณี อาจจะมีการเรยีกเอกสารเพิม่เตมิจากทีไ่ดร้ะบุไว ้

หรอือาจจะมีการเรยีกสมัภาษณใ์นบางคร ัง้ ซ ึง่อาจจะท าใหเ้กดิความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 

*** อน่ึงระเบยีบของสถานฑตูฯ ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบตัขิองลูกคา้ในแต่ละราย หากท่านมีขอ้

สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ลอดเวลา ทางบรษิทัฯ จงึตอ้งกราบขออภยัมา ณ ทีนี่ ้

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มส่งส าเนาหนังสอืเดนิทาง 

งวดที ่2 :ช าระยอดส่วนทีเ่หลอื ก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 20 วนั  

หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั 

กรณียกเลกิ 

ยกเลกิหลงัจากวางเงินมดัจ า บรษิทัฯจะคดิค่าใชจ่้ายที่เกิดขึน้จรงิ ณ วนัน้ัน ทีไ่ม่สามารถ คนืเงนิได ้ (ตวัอย่างเชน่ ค่าตั๋วเคร ือ่งบิน, 

ค่าวซีา่, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงนิเต็มจ านวน บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัจะท าเร ือ่งยืน่เอกสารไปยงัสายการบนิ 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพื่อใหพ้ิจารณาอีกคร ัง้ ทัง้นี้ อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซึง่ไม่สามารถแจง้ไดว้่า

สามารถคืนเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางส่วน หรอืไม่ไดเ้ลย เพราะขึน้อยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบนิ โรงแรมและในทุกๆ

บรกิารอืน่ๆเป็นส าคญั  

หมายเหตุ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 15 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 20 ท่าน  ซึง่ในกรณีนีท้าง  

บรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยับางประการ 

เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

บรษิทัฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคุมของทาง

บรษิทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื อุบตัเิหตุ

ต่าง ๆ 

ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเคร ือ่งบนิ ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราค่าน ้ามนั หรอื ค่าเงนิ

แลกเปลีย่น ทางบรษิทั สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตั๋ว ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงินในทุกกรณี 

หากลูกคา้ท่านใด ยืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิลูกคา้ตอ้งช าระค่ามดัจ าที ่10,000 บาท และค่าวซีา่ตามทีส่ถาน

ฑูตฯ เรยีกเก็บ 

หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง 

และมหีน้าทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไม่น้อยกว่า 2 หน้า ในกรณีทีส่่งหน้าพาสปอรต์อายุเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืน ทางบรษิทั

ฯไม่รบัผดิชอบกรณีสายการบนิปฏเิสธในการขึน้เครือ่ง 

** กรณี ถอืหนังสอืเดนิทางต่างชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ** 

 

 

 

 

 


