ELEGANT OF EGYPT
ล่องเรือแม่นําไนล์ 4 คืน /10 Days 7 Night
เดินทาง 29 ก.ย. – 8 ต.ค. 2565

HILIGHT TOUR
นําท่านเทียวชมกรุงไคโร - มหาพีรามิด – พิพธ
ิ ภ ัณฑ์สถานแห่งชาติอย
ี ป
ิ ต์ – ตลาดข่านเอลคาลีล ี
ั
ซคคาร่
า - พีรามิดขนบ
ั ันได – เมมฟิ ส เมืองหลวงเก่า

ล่องเรือสําราญในแม่นําไนล์ 4 คืนเต็ม
ล ักซอร์ - หุบผากษ ัตริย ์ - วิหารคาร์น ัค - เอ็ดฟู – คอมออมโบ - อ ัสวาน

รายการท ัวร์
ว ันแรก

กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม ิ

20.30 น.
23.55 น.

ั 4 เคาเตอร์สายการบิน Egypt Air
พร ้อมกันที สนามบินสุวรรณภูม ิ ผูโ้ ดยสารขาออก ชน
่ นามบินกรุงไคโร ประเทศอียป
ออกเดินทางสูส
ิ ต์ โดยเทียวบินทีี MS96

ว ันทีสอง

ั
สนามบินบินไคโร – ซคคาร่
า – พีรามิดโจเซอร์ – เมมฟิ ส – กรุงไคโร

04.15 น.

ถึง สนามบิน นานาชาติเ มือ งไคโรประเทศอีย ิป ต์ห ลั ง ผ่ า นพิธ ีก ารตรวจคนเข ้าเมือ งเรีย บร ้อยแล ้ว
(ประเทศอียป
ิ ต์จะช ้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.)
ั คาร่ า (Saqqara) ระยะทาง 32 กม. เพื อชมพี ร ามิด ขั นบั น ได เป็ น
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่เ มือ งซ ค
สิงก่อสร ้างขนาดใหญ่ ใช ้เป็ นสถานทีฝั งพระศพของ กษั ตริยซ
์ อเซอร์ และเป็ นต ้นแบบของพีรามิดใน
ยุคต่อมา ท่านจะได ้ทราบเรืองของพีรามิดตังแต่ผู ้สร ้างไปจนถึงวิธก
ี ารสร ้าง การตัดหินและอืนๆ อีก
นานั บประการทีน่าพิศวงชวนให ้ค ้นหา จากนั นนํ า ท่านชมพีรามิดโจเซอร์ (Pyramid of Djoser)
ตั งอยู่ใ นบริเ วณสุส านเมือ งซัค คาร่ า สร ้างขึนในช่ว ง 2,670-2,650 ปี ก่อ นคริส ต์ศั ก ราช สร ้างโดย
ฟาโรห์โจ (Djoser) กษั ต ริยอ
์ ย
ี ป
ิ ต์ในสมัยโบราณ ออกแบบโดย Imhotep ซึงมีสถาปั ตยกรรมทีโดด
เด่ น เป็ นพีร ะมิด 4 ด า้ น แต่ ล ะด ้านจะสร า้ งให ้เป็ นขั นบั น ไดขึนไป 6 ชั น จึง ถู ก เรี ย กว่ า "พี ร ะมิด
ขันบันได" โดยมีความสูงราว ๆ 62.5 เมตร ฐานกว ้าง 109 เมตร และยาว 121 เมตร สร ้างด ้วยหิน มี
ิ น่าสนใจ เช่น Enclosure Wall
ห ้องฝั งศพอยู่ด ้านล่างทีระดับความลึก 28 เมตร นอกจากนีทีนีก็มส
ี งที
กํ า แพงสวยด า้ นหน า้ สุ ส าน, Great Trench แนวสลั ก ด า้ นหน า้ สุ ส าน และ Roofed Colonnade
Entrance ทางเดินก่อนเข ้าสู่พีระมิด เป็ นต ้น ซึงในการทัว ร์แบบเสมือนจริงนีก็ได ้เปิ ด ให ้เห็นบริเ วณ
Roofed Colonnade Entrance ด ้วย

(-/L/D)

เทียง

ร ับประทานอาหารเทียง ณ ร้านอาหารพืนเมือง

บ่าย

นํ าท่า นเดินทางสูเ่ มืองเมมฟิ ส (Memphis) ซึงเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียป
ิ ต์โบราณ
กว่า 5,000 ปี เป็ นเมือ งทีได ้รับ การบันทึกในประวัตศ
ิ าสตร์ว่ามีความสํ าคัญในการรวมอียป
ิ ต์บนและ
อียป
ิ ต์ลา่ งให ้เป็ นหนึงเดียวกันโดยกษั ตริยเ์ มนา ปฐมกษั ตริยแ
์ ห่งราชวงศ์ท ี 1 นํ าท่านชมพิพธ
ิ ภ ัณฑ์
รามเซสทีสองแห่ง เมืองเมมฟิ ส (Rameses II Museum) สถานทีเก็ บรู ป แกะสลั กขนาดใหญ่
ของฟาโรห์รามเซสที 2 ทีมีฝีมือการแกะสลักเป็ นเยียมและงดงามมาก ระหว่างทางท่านยังจะได ้เห็น
ต ้นอินทผาลัมขึนสวยงามเป็ นทิวแถวสวยงามอีกด ้วย ได ้เวลาพอสมควรนํ าท่า นเดินทางกลับ สู่กรุ ง
ไคโร ระยะทาง 30 กม.

คํา

ร ับประทานอาหารคํา ณ ร้านอาหารพืนเมือง

ทีพ ัก

โรงแรม Hilton Pyramids Golf ระด ับ 5 ดาว (3 คืน)

ว ันทีสาม

่ - พิพธ
กรุงไคโร – มหาพีรามิดกีซา
ิ ภ ัณฑ์อย
ี ป
ิ ต์

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ ัก

(B/L/D)

่ ราบกี
นํ าท่านเดินทางสูท
ี
ซา (Giza) ทางฝั งตะวันตกของแม่นําไนล์ ซึงชาวอียป
ิ ต์โบราณถือว่าเป็ น

เทียง

ดินแดนทีชาวอียป
ิ ต์โบราณจะใช ้ชีวต
ิ หลังความตาย นํ าท่านชม มหาพีรามิด หนึงในเจ็ดสิงมหัศจรรย์
ของโลกยุคโบราณ ซึงเป็ นแห่งเดียวทียังหลงเหลืออยู่และคงสภาพอยู่อย่างสมบูรณ์ เป็ นทีซึงองค์
ฟาโรห์แห่งอียป
ิ ต์โบราณสร ้างขึนเพือฝั งพระศพของพระองค์เ อง นั บ เป็ นสิงก่อสร ้างทียิงใหญ่และ
เก่าแก่ทสุ
ี ดของโลก ใช ้เวลาก่อสร ้างทังสิน 30 ปี โดยใช ้ก ้อนหินซึงหนักก ้อนละ สองตันครึง มากกว่า
สองล ้านสามแสนก ้อน และหินขนาดใหญ่แต่ละก ้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แม ้แต่กระดาษก็
สอดไม่ผา่ น ชมสฟิ งซ ์ ทีแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีสว่ นหัวเป็ น พระพักตร์ของฟาโรห์และลําตัว
เป็ นสิงโต ท่านอาจจะขีอูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบ ๆ โดยมีหมู่ พีรามิดเป็ นฉากหลัง อิสระเดิน
เทียวตามอั ธยาศั ย (หรือ ปี นเข ้าไปชมภายในตั ว ปี ระมิด ซึงเชือว่า เป็ นทีฝั ง พระศพขององค์ฟ าโรห์
ผู ้สร ้างพีรามิด นั น ภายในสร ้างเป็ นห ้องโถงใหญ่ มีทางเดินซึงเราสามารถเดินลงไปดูได ้ ค่าเข ้าชม
ไม่ได ้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ และต ้องไปเข ้าคิวซือบัตรเอง เนืองจากในแต่ละวันจะมีผู ้เข ้าชมได ้ไม่
เกินวันละ 300 คนเท่านั น
ร ับประทานอาหารเทียง ณ ร้านอาหารพืนเมือง

บ่าย

่ พ
นําท่านเดินทางสูพ
ิ ธ
ิ ภ ัณฑ์อย
ี ป
ิ ต์ (Egyptian Museum) เป็ นทีเก็บรักษาโบราณวัตถุลําค่าไม่ตํา
กว่า 120,000 ชิน พิพธ
ิ ภัณฑ์แห่งนีถือเป็ นหนึงในสถานทีท่องเทียวระดับต ้นๆในกรุงไคโร พิพธ
ิ ภัณฑ์
นีมีสองชัน ชันล่างเป็ นแหล่งรวมบันทึกเหตุการณในกระดาษปาปิ รัสและเหรียญตราต่างๆทีมีใช ้ในยุค
อียป
ิ ต์โบราณ ส่วนชันบนมีข ้าวของเครืองใช ้ของกษั ตริยส
์ องราชวงศ์สด
ุ ท ้ายของยุคอียป
ิ ต์โบราณและ
สิงของลําค่า อืนๆจากหุบเขากษั ตริย ์ ไฮไลต์รวมไปถึงวั ตถุโบราณจากสุส านของฟาโรต์ตุตันคาเมน
และมัมมีราชวงศ์ทังหมดในยุคนั น

คํา

ร ับประทานอาหารคํา ณ ร้านอาหารพืนเมือง

ทีพ ัก

โรงแรม Hilton Pyramids Golf ระด ับ 5 ดาว

ว ันทีส ี

ม ัสยิดซุลต่าน ฮาซซาน – ม ัสยิดอิบ ันตูลน
ู - ตลาดข่าน ลีล ี - ถนนมุยส ์

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ ัก

(B/L/D)

นําท่านเข ้าชม ัสยิดซุลต่าน ฮาซซาน (Sultan Hassan Mosque) มัสยิดขนาดใหญ่สร ้างเสร็จใน
ปี ค.ศ 1363 โดย Sultan an-Nasir Hasan ซึงเป็ นสุล ต่ า นในราชวงค์ Mamluk ราชวงศ์นี มีค วาม
น่าสนใจมาก เพราะเดิมเป็ นทาสชาวเติรก
์ พืนเพมาจากเอเชียกลาง เข ้ามารับใช ้เป็ นทหารส่วนตัวซาลา
ดิน ผู ้สร ้าง Cairo Citadel ทาสทหาร Mamluk ถูก เทรนด์ใ ช ้แทนทหารแอฟริกั นผิว ดํ า ในราชสํ า นั ก
อียป
ิ ต์ โดยทาสเหล่านีถูกซือมาขณะเป็ นเด็กชาย ฝึ กให ้อ่านออกเขียนได ้ เรียนวิชาการต่อสู ้ มารยาท
การเข ้าสังคมและเข ้ารีดเป็ นสุนียม
์ ส
ุ ลิม เมือโตเป็ นผู ้ใหญ่ก็ถก
ู ปลดให ้เป็ นอิสระ แต่ขนกั
ึ บเจ ้านายทีซือ
มาชุบเลียง และถูกวางทํ า งานสํา คัญต่า งๆให ้เจ ้านาย โดยทาสเหล่านีจะถูกมองว่าเป็ นเสมือนญาติ
มากกว่าทาสรับใช ้ทัวไป เพราะถูกชุบเลียงแต่เด็ก
การสร ้างมัสยิดนีใช ้เวลาเกือบ 8 ปี โดยใช ้เงินกว่า 2-3 หมืนดีนาต่อวันเป็ นค่าแรง ซึงถือเป็ นโครงการ
ก่อ สร ้างทีแพงทีสุด ในยุค Medieval Egypt เลยทีเ ดีย ว เมือสร ้างเสร็ จ ถูก มองว่า เป็ นสิงก่อ สร ้างที
ยิงใหญ่เทียบเขียงปี รามิดทีกีซา่ เลยทีเดียว มัสยิดนีถูกออกแบบมาให ้มีสว่ นทีเป็ นสุสานเพือไว ้เก็บศพ
ของ Sultan an-Nasir Hasan ซึงเป็ นผู ้สร ้าง แต่กลับ ไม่มศ
ี พของเขา นีเป็ นเพราะว่า ซุลต่านถูกฆ่า
ตายด ้วยอายุเพียง 27 ปี ในขณะทียังสร ้างมัสยิดไม่เสร็จ โดยแม่ทัพคู่ใจทีเอาศพไปทิงจนหาศพไม่
เจอ สาเหตุมาจากการที Sultan an-Nasir Hasan ใช ้จ่ายสุรุยสุร่าย สร ้างมัสยิดใหญ่โตเกินกําลัง และ
ใช ้เงินปรนเปรอนารีและใช ้จ่ายฟุ่ มเฟื อย ทังทีประเทศชาติประสบปั ญหาเศรฐกิจอย่างหนั ก
จากนั นน่ า นเข ้าชมม ัสยิด อิบ ันตู ลูน (Mosque of Ibn Tulun) ถูก สร ้างขึนโดยอาหมัดอิบันตูลูน
เจ ้าเมืองอียป
ิ ต์ในขณะนั น ในช่วงปี ค.ศ. 876-879 มัสยิดแห่งนีจึงมีความเก่าแก่มากทีสุดแห่งหนึงใน
อียป
ิ ต์ ซึงถูกตังอยูใ่ นสวนและล ้อมรอบด ้วยห ้องโถงทัง 4 ด ้าน มีโครงสร ้างลักษณะคล ้ายก ้นหอย ด ้วย
ความงดงามและลึกลับ ของมัสยิด อิบันตูลูน แห่งนี จึง ถูกใช ้เป็ นสถานทีถ่ายทําภาพยนต์เรืองเจมส์
บอน ภาค The Spy Who Loved Me มาแล ้ว

เทียง

ร ับประทานอาหารเทียง ณ ร้านอาหารพืนเมือง

บ่าย

นํ าท่านเทียวชม ตลาดข่าน ลีล ี (Khan El Khalili Bazaar) หรือฮูเซ็น ท่านสามารถเลือกซือของ
พืนเมือ งสวยๆ มากมาย ไม่ว่า จะเป็ นขวดนํ าหอมทีทํ าด ้วยมือ สิน ค ้าต่า งๆ ทีทํ า จากหนั งอูฐ เครือง
ทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีระลึกต่างๆ
หม ายเหตุ อย่ า ลืม ซื อจีทํ า ด้ว ยทองคํ า หรือ เงิน แกะสล ก
ั ชื อแบบภาษาอีย ิป ต์โ บราณ
(Hieroglyphic Characters) ของท่า นเองหรือญาติมต
ิ ร เพือเป็ นของฝาก ในรูปทรงยาวเก๋และ

ื
สวยแปลกมาก ซึงมีชอตามภาษาพื
นเมืองว่า คาร์ทูช แปลว่ามีอายุอั นยืนยาว คาร์ทูชนี องค์ฟาโรห์
โบราณใช ้สลักชือขององค์เองตามโบราณสถานและสุสานของพระองค์

ต่อเนืองกับตลาดข่านนั นคือ ถนนมุยส ์ (Muizz Street) 1 ในถนนสายเก่าแก่ของไคโรซึงองค์การ
สหประชาชาติได ้ยกย่องว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมอันลําค่าของโลกอิสลาม บริเวณทางทิศเหนือของถนน
นันจะมีประตู Bab Zuweila 1 ใน 3 ประตูทสร
ี ้างขึนในสมัยออตโตมัน ด ้วยความงามโดยรอบของถนน
แห่งนีนัน ทําให ้มีคนกล่าวขนานนามว่า เป็ น พิพธ
ิ ภัณฑ์กลางแจ ้ง

คํา

ร ับประทานอาหารคํา ณ ร้านอาหารพืนเมือง
ทีพ ัก

โรงแรม Hilton Pyramids Golf ระด ับ 5 ดาว

ว ันทีห้า

ํ ราญ (-/L/D)
สนามบินกรุงไคโร – สนามบินล ักซอร์– หุบผากษ ัตริย ์ - เช็คอินเรือสา

04.30 น.

นําท่านเดินทางไปสนามบินไคโร เพือเดินทางไปเมืองล ักซอร์ (Luxor)

06.30 น.

ออกเดินทางสูเ่ มืองลักซอร์ โดยสายการบิน Egypt Air เทียวบิน MS62

07.35 น.

เดินทางถึงสนามบินลักซอร์

นํ า ท่ า นเดิน ทางไปสู่ เ ขตเวสต์แ บงค์ (West Bank) หรือ เมือ งทางฝั งตะวั น ตกของแม่ นํ าไนล์
จากนันนํ าท่านไปชม หุบผากษ ัตริย ์ (Valley of The Kings) ซึงเป็ นสถานทีฝั งพระศพของฟาโรห์
62 พระองค์ แยกตามสุสานต่างๆในบริเวณหุบผา นํ าท่านชมวิหารฟาโรห์แฮตเซปซุต (Mortuary
Temple of Hatsheput) เป็ นวิหารทีสร ้างขึนจากหน ้าผาหินทีมีความสูงกว่า 300 เมตร ย ้อนกลับ
ไปเมือเกือบ 1,500 ปี กอ
่ นคริสตกาล แฮตเซปซุตเป็ นพระมเหสีของฟาโรห์ทธ
ุ โมซิสที 2 (Tuthmosis
II) ซึงพระนางก็ไม่ใช่พระมหเสีองค์เดียวของกษั ตริย ์ แต่มรี าชินีไอซิสเป็ นมเหสีรองอีกพระองค์หนึง
โชคร ้ายทีพระมเหสีแฮตเซปซุตไม่มพ
ี ระโอรสกับฟาโรห์ แต่เป็ นพระนางไอซิสทีมีพระโอรสทีสามารถ
ครองบังลังก์ตอ
่ ได ้ หลังจากฟาโรห์ทุธโมซิสที 2 สิน ทํ าให ้พระโอรสของพระนางไอซิสต ้องขึนครอง
บังลังก์ เป็ นฟาโรฟ์ ทุธโมซิสที 3 (Tuthmosis III) แต่เนืองจากตอนนั นพระโอรสยังเล็กมากนัก ทําให ้
พระนางแฮตเซปซุตต ้องสําเร็จราชการแทน แต่หลังจากปี ท ี 7 พระนางก็อ ้างสิทธิของการเป็ นธิดาเทพ
สุ ร ิย เทพอามอน (รา)และสถาปนาตนเองขึนเป็ นฟาโรห์ หยิบ เครามาสวมใส่ พร อ้ มทั งแต่ ง องค์
ทรงเครืองประหนึงบุรุ ษ ซึงแสดงถึง อํ า นาจและความเป็ นกษั ต ริย ์ ทํ า ให ้พระนางแฮตเซปซุต เป็ น
ฟาโรห์หญิงองค์แรกและองค์เดียวของอียป
ิ ต์ ในช่วงทีราชินีมเี คราองค์ปกครองไพร่ฟ้าประชาชน ถือ
เป็ นช่วงเฟื องฟูอย่างมากอีกยุคหนึงทีเดียว อีกเรืองทีน่าสังเกตคือ น่าจะมีประชาชนทราบว่าพระองค์
เป็ นสตรี เนืองจากภาพงานแกะสลักของพระองค์มท
ี รวดทรงองค์เอวเหมือนกับผู ้หญิง
จากนันนํ าท่านชม Colossi of Memnon เป็ นทีตังของรูปปั นหินขนาดยักษ์ ของฟาโรห์ Amenhotep
ที 3 รูปปั นทีขาซ ้ายและขวาของท่านเป็ นรูปปั นของมเหสี Tiy และพระมารดา Mytemwiya ทีได ้ชือว่า
Colossi of Memnon นั นมาจากการทีเมือครังทีแผ่นดินไหว โครงสร ้างหินถูกกระทบกระเทือนทํ าให ้
เมือลมผ่านแล ้วมีเสียงเหมือนเสียงร ้องไห ้ครําครวญยามก่อนรุ่งสาง ผู ้คนจากตะวันตกทีเข ้ามาอยู่ใน
สมัยนั นจึงนึกถึงตํ านานกษั ตริยเ์ มมนอนในตํ านานกรีก ทีถูก Achilles ฆ่าตาย และจินตนาการไปว่า
เป็ น Eos บิดาของเมมนอนทียังเสียใจอยู่

ได ้เวลาพอสมควรนํ าท่า นเดิน ทางสู่ท่าเรือเพือทํ าการเช็ค อิน ขึนเรือ สํา ราญล่อ งแม่นําไนล์ (MS
Royal Adventure Nile Cruise) พ ักบนเรือสําราญ 4 คืน
เทียง

ร ับประทานอาหารเทียง บนเรือสําราญ
การเทียวอียป
ิ ต์ตอนกลาง นิยมเทียวโดยเรือล่องแม่นําไนล์ นั กท่องเทียวจะค ้างแรมบนเรือสําราญที
สูง 4 ชัน โดยเรือแต่ละลํ ามีห ้องอยู่ 50-100 ห ้อง บนเรือมีห ้องอาหาร สระว่า ยนํ า ทีออกกํ าลังกาย
สปา โซนอาบแดดและร ้านค ้า ซึงนักท่องเทียวทีพักอยู่จะสามารถรับประทานอาหารได ้ถึง 3 มือและ
ขนมว่างยามบ่ายบนเรือบริการทุกวัน เรือจะเทียบท่าเมือถึงสถานทีท่องเทียวเท่านัน
แม่นําไนล์ (Nile River) เป็ นแม่นําทียาวทีสุดในทวีปแอฟริกา ความยาว 6,650กิโลเมตร เริมจาก
ทะเลสาบวิคตอเรีย (Lake Victoria) ในประเทศแทนซาเนีย (Tanzania) ไหลผ่านทังหมด 11ประเทศ

และทะเลทรายซูดาน ก่อนจะลงทะเลเมดิเตอร์เนเนียน หล่อเลียงอารยธรรมและชนชาติโบราณและ
รุ่ ง เรือ งทีสุ ด ในโลก เนื องจากแม่ นํ าไนล์ไ หลผ่ า นทะเลทราย ทํ า ให ้มีก ารเปลียนเส ้นทางทุ ก ปี
จนกระทังปี ค.ศ. 1971 ทีมีการสร ้างเขือนอัสวาน (Aswan Damn) และ ทะเลสาบเนเซอร์ (Nasser
Lake) โดยเขือนนีมีความสําคัญเป็ นตัวควบคุมนํ าจากแม่นําไนล์ไม่ให ้ไหลท่วมในหน ้านํ าหลาก ซึงใน
ประวัต ศ
ิ าสตร์กว่า 5,000 ปี ของอียป
ิ ต์จะเห็นว่าชาวอียป
ิ ต์ต ้องต่อ สู ้กับภัยแล ้ง และนํ าท่วมเสมอมา
เขือนนีสร ้างเสร็จในปี ค.ศ. 1971 โดยรัฐบาลอั งกฤษและฝรังเศสเป็ นผู ้ออกเงิน เพือเป็ นการแลกกับ
สิทธิในการเดินเรือข ้ามคลองสุเอต (Suez Canal) คลองนีเป็ นการขุดทางนํ าเพือทะลุระหว่าง ทะเล
เมดิเ ตอร์เ นเนี ย น ถึง ทะเลแดง ซึงจะร่ น ระยะทางเดิน เรือ ได ้ถึง 8 พั น กว่า กิโ ลเมตร มีมู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิจมหาศาลสําหรับชาติตะวันตก เคยมีความตึงเครียดระหว่างอังกฤษกับฝรังเศสในช่วงยุค 70
ในการแย่งสิทธิควบคุมคลองซุเอส ทีขุดขึนจากการแลกเปลียนในการสร ้างเขือน และใกล ้ๆนียังมีการ
สร ้างเขือนในประเทศต ้นนํ าเพือดักนํ าจากทะเลสาบวิคตอเรียโดยตรง ทีอียป
ิ ต์และประเทศเพือบ ้าน
ต่างๆแย่งกันอีก

คํา

ร ับประทานอาหารคํา บนเรือสําราญ พร้อมโชว์และการแสดงต่างๆ

ว ันทีหก

วิหารคาร์น ัค - วิหารล ักซอร์ -วิหารเอ็ดฟู

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ บนเรือสาราญ

(B/L/D)

นํ าท่านขึนฝั งอีกครังเพือเทียวชมเขตตะว ันออก (East Bank) นํ าท่านชมมหาวิหารคาร์น ัค (The
Temple of Karnak) เป็ นวิหารทีใหญ่ทสุ
ี ดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนือทีถึง 60 เอเคอร์ ซึงใหญ่
พอทีจะนํ าโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได ้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนีเริมก่อสร ้างในสมัยฟาโรห์
ทุตโมซิสที 1 เพือถวายแด่เทพอมอน-รา เมือกว่า 3600 ปี มาแล ้ว หลังจากนั น ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็
เริมสร ้างเพิมเติม ทําให ้วิหารมีขนาดใหญ่ขนอย่
ึ
างมาก แต่เห็นความยิงใหญ่ของวิหารแล ้ว ขอให ้ทุก
ท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียป
ิ ต์โบราณใช ้วิธใี ดในการขนย ้ายเสา และหิน พร ้อมทังการแกะสลัก
ลวดลาย ซึงเมือท่านเห็นความสูงแล ้วก็จะยิงทําให ้นึกไม่ออกก็เป็ นได ้ ว่าเขาใช ้วิธท
ี ําอย่างไร

หลั ง จากนั นนํ า ท่า นชมวิห ารล ักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึงสร า้ งถวายแก่เ ทพอมอน-รา
กษั ตริยแ
์ ห่งเทพเช่นกัน วิหารนีได ้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883

เทียง

ร ับประทานอาหารเทียง บนเรือสําราญ

บ่าย

เรือล่องไปยังเมืองเอ็ดฟู (Edfu) ผ่านเมืองเอสน่า (Esna)

คํา

ร ับประทานอาหารคํา บนเรือสําราญ พร้อมโชว์และการแสดงต่างๆ

ว ันทีเจ็ด

วิหารเอ็ดฟู – คอมออมโบ - อ ัสวาน

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ บนเรือสาราญ

(B/L/D)

นํ าท่านขึนฝั งเพือชมวิหารเอ็ดฟู (Edfu Temple) สร ้างขึนเพือบูชาเทพเจ ้าฮอรัส ซึงสร ้างด ้วยหินสี
ดํ า ในสมัยพระนางคลีโอพัตรา เมือประมาณเกือบ 2000 ปี มาแล ้ว พิเศษให้ทา
่ นได้ขม้
ี าเพือนชม
เมืองโบราณเอ็ดฟู

ได ้เวลาพอสมควรนํ าท่านกลับขึนเรือ
เทียง

ร ับประทานอาหารเทียง บนเรือสําราญ

บ่าย

เรือล่องต่อไปยัง เมืองคอมออมโบ (Kom-Ombo)
นํ าท่านขึนฝั งเพือชม วิหารคอมออมโบ (Kom-Ombo Temple) เป็ นวิหารทีสร ้างขึนเพือบูชาเทพ
เจ ้าสององค์คอ
ื เทพโซเบค (Sobek) มีเศียรเป็ นจระเข ้ เทพเจ ้าแห่งลํานํ าและความอุดมสมบูรณ์ วิหาร
อยูด
่ ้านขวามือ ส่วนวิหารทางด ้านซ ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็ นเหยียว เทพเจ ้าแห่งการต่อสู ้
และความกล ้าหาญ ได ้เวลาพอสมควรนํ าท่านกลับขึนเรือ

คํา

ได ้เวลาพอสมควรนํ าท่านกลับขึนเรือ เรือล่องต่อไปยังเมืองอ ัสวาน (Aswan)
ร ับประทานอาหารคํา บนเรือสําราญ พร้อมโชว์และการแสดงต่างๆ

ว ันทีแปด

ดํา

เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ บนเรือสาราญ
ํ ราญ
ช่วงเชา้ เป็นเวลาอิสระบนเรือสา
ร ับประทานอาหารเทียง บนเรือสําราญ
จากนันนํ าท่านขึนฝั ง เพือเทียวชมเขือนอ ัสวาน (Aswan Dam) ตังอยูท
่ เมื
ี องอัสวาน ประเทศอียป
ิ ต์
เป็ นเขือนขนาดใหญ่ทสร
ี ้างขึนในปี คศ. 1960 เพือช่ว ยให ้มีนําหล่อเลียงไร่นาตลอดปี อีกทังยังใช ้
พลังนํ าเพือผลิตกระแสไฟฟ้ า เพือให ้เพียงพอกับความต ้องการของคนทั งประเทศ และเพือป้ องกันนํ า
ไหลท่ ว มจากแม่ นํ าไนล์เ วลาฝนตกหนั ก เขือนแห่ ง นี มีค วามยาว 36,000 เมตร ซึงนั ก ท่ อ งเทียว
สามารถมองเห็นทะเลสาบทีเกิดจากการสร ้างเขือนสร ้างแม่นําไนล์ คือ ทะเลสาบนัสเซอร์ (Nasser) มี
ความลึก 80 เมตรและกว ้าง 10 เมตรอีกด ้วย จากนั นนํ า ท่านเทียวชมวิหารฟิ เล (Philae Temple
หรือ Temple of Isis) ตังอยู่เมืองอั สวาน ประเทศอียป
ิ ต์ เป็ นวิห ารทีสร ้างขึนเพือบูช าเทพีไอซิส
เป็ นวิหารทีมีความสําคั ญและงดงามมาก ในอดีต วิหารนีเคยถูกสร ้างขึนบนเกาะ
ฟิ เลกลาง
แม่ นํ าไนล์ แต่ เ มือเขือนอั ส วานสร ้างเสร็ จ วิห ารทั งวิห ารก็ จ มอยู่ ใ ต ้ระดั บ นํ า นานาชาติจ ึง เข ้ามา
ช่ว ยเหลือโดยการทํ าทํา นบกันนํ า และค่อยๆย ้ายหินทีละก ้อนขึนมาสร ้างวิหารแห่งใหม่ทเกาะอากิ
ี
ล
เกียแทนทีวิหารเดิมแห่งนี

เทียง

(B/L/D)

คํา

ได ้เวลาพอสมควรนํ าท่านกลับขึนเรือ
ร ับประทานอาหารคํา บนเรือสําราญ พร้อมโชว์และการแสดงต่างๆ

ว ันทีเก้า

เช็คเอาท์เรือสําราญ – สนามบินอ ัสวาน – สนามบินไคโร

เชา้

15.50 น.
17.15 น.
23.00 น.

ร ับประทานอาหารเชา้ บนเรือสาราญ
หลังอาหารเช ้าให ้ท่านได ้เก็บสัมภาระและทําการเช็คเอาท์
่ นามบินเมืองอ ัสวาน
ออกเดินทางสูส
่ นามบินไคโร ประเทศอียป
ออกเดินทางสูส
ิ ต์ โดยสายการบิน Egypt Air เทียวบินทีี MS85
ถึงสนามบินไคโร เพือแวะเปลียนเครือง
่ ระเทศไทยโดย สายการบิน Egypt Air เทียวบินทีี MS96
ออกเดินทางกลับสูป

ิ
ว ันทีสบ

สนามบินสุวรรณภูม ิ

13.10 น.

เดินทางถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพ

(B/-/-)

อ ัตราค่าบริการ
เดินทาง

ผูใ้ หญ่
พ ักห้องละ
2-3 ท่าน

เด็กอายุ
2 -12 ปี
พ ักก ับผูใ้ หญ่ 1
ท่าน

เด็กอายุ
2 -12 ปี
พ ักก ับ 2
ผูใ้ หญ่
(มีเตียงเสริม)

เด็กอายุตํากว่า
12 ปี พ ักก ับ
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(ไม่มเี ตียง
เสริม)

พ ักเดียวจ่าย
เพิม

29 ก.ย.-8 ต.ค. 2565

69,900.-

69,900.-

66,900.-

62,900.-

15,000.-

ราคานีย ังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ
้ งถินและคนข ับรถ 2,500 บาท/ท่าน
บริษ ท
ั ขอสงวนสิท ธิ : รายการท วั ร์ส ามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ,
การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบ ัสนําเทียวในต่างประเทศ
ั
ตามกฎหมาย สามารถให้บริการว ันละ 8 ชวโมง
มิอาจเพิมเวลาได้ โดยม ัคคุเทศก์และคนข ับจะเป็นผูบ
้ ริหาร
เวลาตามความเหมาะสม ทงนี
ั ขึนอยูก
่ ับสภาพการจราจรในว ันเดินทางนนๆ
ั เป็นหล ัก จึงขอสงวนสิทธิในการ
ปร ับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง

บริษ ัทขอสงวนสิทธิ : รายการท ัวร์อาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง
, สายการบิน เป็นต้น โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อ ัตราค่าบริการรวม











ค่าตัวเครืองบินไป-กลับ และตัวเครืองบินภายในประเทศอียป
ิ ต์ ตามรายการทีระบุ รวมถึงค่าภาษี สนามบิน และ
ค่าภาษีนํามัน
โรงแรมทีพัก 7 คืน ตามทีระบุในรายการ (พักห ้องละ 2 ท่าน)
-Hilton Pyramid Golf Cairo หรือเทียบเท่า 3 คืน
-MS Royal Adventure Nile Cruise หรือเทียบเท่า 4 คืน
ค่าวีซา่ อียป
ิ ต์
ค่ารถโดยสารปรับอากาศ ตามทีระบุรายการ (วันทีมีทัวร์ แลมีการรับส่ง)
ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ (อาหารเช ้า 6 มือ อาหารกลางวัน 7 มือ อาหารคํา 7 มือ )
ค่าประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท มีรายละเอียดความคุ ้มครองตามเงือนไข
กรมธรรม์
-คุ ้มครองวงเงิน 2,000,000 บาท สําหรับ ผู ้เดินทางอายุ 1-75 ปี
-คุ ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท สําหรับผู ้เดินทางอายุ 76 ปี ขนไป
ึ
-เด็กทารกอายุตํากว่า 1 ปี ไม่สามารถทําประกันการเดินทางได ้
-กรมธรรม์นี ไม่คุ ้มครองผู ้ทีเดินทางไป หรือผ่าน 3 จังหวัดชายแดนใต ้ ปั ตตานี ยะลา นราธิวาส
ค่าบริการนําดืมท่านละ 1 ขวดต่อว ัน
สเปรย์แอลกอฮอล์ฆา่ เชือ 1 ขวดต่อท่าน

อ ัตราค่าบริการนีไม่รวม
× ค่าทิปคนข ับรถและไกด์ทอ
้ งถิน
× ค่าตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย (ถ้ามี)

× ค่าตรวจ RT PCR ขาเข้าประเทศไทย (ถ้ามี)
× ค่าโรงแรมก ักต ัวตอนมาถึงประเทศไทย (Test&Go / ASQ)
×
×
×
×
×
×

ค่า ใช ้จ่า ยส่ว นตัว ของผู ้เดิน ทาง อาทิ ค่า อาหารและเครืองดืมทีไม่ได ้ระบุในรายการ ค่า ทํ า หนั งสือเดินทาง
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินบ
ิ าร์ในห ้องและค่าพาหนะต่างๆ นอกเหนือจากรายการ
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ณ โรงแรมทีพัก
ค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป๋
ี
าสัมภาระทีมีนําหนั กเกินกว่าทีสายการบินนั นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
ั
มาตรฐาน (สายการบิน Egypt Air อนุญาตให้โหลดสมภาระได้
ทา่ นละ 1 ใบ นําหน ักไม่เกิน 23 กก.)
ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ตามประกาศของสายการบินภายหลังจากวันทีจอง
ั
ค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ตามอ ัธยาศย
ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7 % และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3 %

ิ ธิให้บริการแก่ผท
ี ครบ 2 เข็ม
บริษ ัทฯของสงวนสท
ู ้ ฉี
ี ดว ัคซน

ี ทุกยีห้อ
ประเทศอียป
ิ ต์ ร ับรองการฉีดว ัคซน
พาสปอร์ต : จะต ้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึนไป และเหลือหน ้ากระดาษอย่างตํา 2 หน ้า หาก
ไม่มนใจโปรดสอบถาม
ั

่ VISA
เอกสารทีใชใ้ นการยืนขอวีซา
o
o

o

หน ังสือเดินทางทีเหลืออายุใชง้ านไม่ตํากว่า 6 เดือน และมีหน ้าพาสปอร์ตว่างอย่างน ้อย 3 หน ้า + หน ังสือ
เดินทางเล่มเก่าทีมีทงหมดต
ั
ัวจริงทุกเล่ม
รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหล ังเป็นสีขาวเท่านน
ั ) ขนาด 2 นิว จํานวน 1 รูป

หล ักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด
ื ้เดินทาง +
* ค้าขาย สําเนาหลักฐานทางการค ้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิช ย์ห รือใบทะเบียนการค ้าทีมีชอผู
แปลภาษาอ ังกฤษ อายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีจะเดินทาง
ื
*พน ักงานบริษ ัท หนังสือรับรองการทํางานตัวจริง ระบุชอ-ตํ
าแหน่ง-เงินเดือน-ว ันลาให้ครบ เป็นภาษา
อ ังกฤษ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช ้ชือแต่ละ
สถานทูต
*เจ้าของบริษ ัทและกรรมการบริษ ัท สําเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท 2 แผ่นแรกภาษาไทย+ แปลภาษาอ ังกฤษ
*ข้าราชการและน ักเรียน หนังสือรับรองจากต ้นสังกัด หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษตัวจริง

o

o

o
o
o

o
o

o

หล ักฐานแสดงฐานะการเงิน (สถานทูตร ับบ ัญชีออมทร ัพย์เท่านน
ั ส่วนบ ัญชีอนๆนอกจากออมทร
ื
ัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอืนๆ สามารถยืนแนบเพิมเติมได้ ทงนี
ั เพือให้หล ักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์
ทีสุด)
*1.หน ังสือร ับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาํ ว่า TO WHOM IT MAY CONCERN
แทนการใช ้ชือแต่ละสถานทูต
** กรุณาสะกดชือให้ตรงก ับหน้าพาสปอร์ต (ทางเอเจนท์จะเป็นคนแจ้งลูกค้าว่าควรจะต้องไปขอจาก
ธนาคารว ันไหนอีกครงนึ
ั ง)
* เด็กจะต ้องทําเอกสารรับรองบัญชี ย ้อนหลัง 6 เดือนบัญชีออมทรัพย์ตัวจริงจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา เพือใช ้
ในการยืน
*สามี-ภรรยาทีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช ้เอกสารการเงินร่วมกันได ้แต่ให ้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละ
ชุดตัวจริงเท่านัน
กรณีเด็กอายุตํากว่า 20 ปี บริบร
ู ณ์ / หากเด็กไม่ได ้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึง หรือบิดามารดาไม่ได ้
เดินทางทังสองคน ต ้องมีจดหมายยินยอมให ้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึงจดหมายต ้องออกโดย
ทีว่าการอําเภอ
สําเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สําเนาบ ัตรประชาชน หรือ สําเนาสูตบ
ิ ัตร 1 ชุด
สําเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด
ํ เนาสมรส 2.สําเนาใบมรณะบ ัตร โดยเอกสาร
***กรณีทฝ
ี ่ ายใดฝ่านหนึงเสียชีวต
ิ ***จะต้องใช ้ 1.สา
ทงหมดจะต้
ั
องมีการ
สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด
ั
ั
หากสถานทูตมีการเรียกสมภาษณ์
ทางบริษ ัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมภาษณ์
ตามน ัดหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีทางบริษัทฯ จะส่งเจ ้าหน ้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
่ แล้ว ทางบริษ ัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูต
กรณีทท่
ี านยกเลิกการเดินทางภายหล ังจากได้วซ
ี า
่
่
ยกเลิกวีซาของท่าน เนืองจากการขอวีซาในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว ้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
่ ไม่ได้ขนอยู
*หมายเหตุ* การน ัดคิวยืนวีซา
ึ
ก
่ ับบริษ ัทท ัวร์แต่อย่างใด แต่ขนอยู
ึ
ก
่ ับจํานวนคิวของสถานทูตใน
่ ไม่ได้หมายความว่า จะได้ยนเสมอไป
แต่ละว ัน เพราะฉะนน
ั ว ันทีลูกค้าต้องการยืนวีซา
ื
้ นอาจจะมี
*เอกสารทีใชย
ื
ปร ับเปลียนบางอย่าง ณ ว ันทีจะยืน ทางเอเจนท์จะอ ัพเดทอีกครงนึ
ั ง*

ทางสถานทูตจะร ับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจะเดิ
ี
นทางไป
ท่องเทียวย ังประเทศตามทีระบุเท่านน
ั
การปฏิเสธวีซา่ อันเนืองมาจากหลักฐานในการขอยืนวีซา่ ปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืนขอวีซา่ ท่องเทียว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึนจริงและจะคืนให ้ท่านหลังจากทัวร์ออก
เดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม ทังนีจะคํานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผู ้เดินทางเป็ นหลัก

→เงือนไขการจอง และ วิธก
ี ารชําระเงิน:
 ม ัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการยืนยันการจอง
ส่วนทีเหลืออีกจํานวน 49,900 บาท ชําระภายในว ันที 29 สิงหาคม 2565
 กรณีลก
ู ค้าทําการจองก่อนว ันเดินทาง 30 ว ัน ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าท ัวร์เต็มจํานวน


หากไม่ชาํ ระค่ามัดจําตามทีกําหนด ขออนุญาตตัดทีนังให ้ลูกค ้าท่านอืนทีรออยู่



- หากไม่ชาํ ระค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ ภายในวันที 29 สิงหาคม 2565บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการจอง
ของท่านและคืนเงินจํานวน 15,000 บาท
โดยส่วนทีเหลือหักเป็ นค่า
-

ค่ามัดจําบัตรโดยสารเครืองบิน

-

ค่ามัดจําโรงแรมทีพัก

-

ค่าบริการและการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึงเป็ นค่าใช ้จ่ายทีจําเป็ น

-

ค่าวีซา่ และค่าบริการยืนวีซา่ (ถ ้ามี)



เมือท่านชําระเงินไม่วา่ จะทังหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไขและข ้อตกลงต่างๆ
ทีได ้ระบุไว ้ทังหมดนีแล ้ว



ื
หากชํา ระเงินในแต่ละส่ว นแล้ว โปรดส่ง สํา เนาการโอนเงิน พร้อมระบุชอพน
ก
ั งานขายมาทาง
อีเมล



ื
ส่งรายชือสํารองทีนงั ผูเ้ ดินทางต้องส่งสําเนาหนงั สือเดินทาง (Passport) โดยเซ็ นต์ชอพร้
อม
่
ยืน ย น
ั ว่า ต้อ งการเดิน ทางท่องเทียวทริป ใด, ว น
ั ทีใด, ไปก บ
ั ใครบ้า ง, เบอร์โ ทร // หากไม่สง
สาํ เนาหน ังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิไม่ร ับผิดชอบค่าเสียหายอ ัน
เกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชือ-นามสกุล และอืนๆ เพือใชใ้ นการจองตวเครื
ั
องบินทงสิ
ั น

→เงือนไขยกเลิกการจอง :
เนืองจากเป็ นราคาตัวเครืองบินโปรโมชัน เมือจองทัวร์ชาํ ระเงินค่าจองค่าทัวร์แล ้ว ไม่สามารถยกเลิก, เลือน หรือขอคืน
เงิน ได ้ทุกกรณี และกรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองทังกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให ้เดินทางออก หรือ เข ้า
ประเทศทีระบุไว ้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คน
ื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน รวมถึงเมือท่านออก
เดินทางไปกับคณะแล ้ว ถ ้าท่านงดการใช ้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ
ไม่อาจเรียกร ้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิน

***เพือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนําเทียวและม ัคคุเทศก์***
บริษัทฯ จึงกําหนดวันยกเลิกการจอง พร ้อมการหักเงิน ดังนี


ยกเลิกก่อนวันที 29 สิงหาคม 2565 คืนเงินมัดจําจํานวน 15,000 บาท



ยกเลิกระหว่างวันที 29 สิงหาคม-13 ก ันยายน 2565มีนาคม 2565 คืนเงินค่าทัวร์จํานวน 53,000 บาท

โดยส่วนทีเหลือหักเป็ นค่า
-

ค่ามัดจําบัตรโดยสารเครืองบิน

-

ค่ามัดจําโรงแรมทีพัก

-

ค่าบริการและการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึงเป็ นค่าใช ้จ่ายทีจําเป็ น

-

ค่าวีซา่ และค่าบริการยืนวีซา่ (ถ ้ามี)

 ยกเลิกตงแต่
ั
ว ันที 14 ก ันยายน 2565 จนถึงว ันเดินทางไม่คน
ื ค่าท ัวร์ทก
ุ กรณี
หมายเหตุ : กรุณาอ่า นศึกษารายละเอียดทงหมดก่
ั
อนทํ าการจอง เพือความถูกต้องและความเข้าใจตรงก ัน
ระหว่างท่านลูกค้าและบริษ ัท
1. บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเลือนการเดินทางหรือปร ับราคาค่าบริการขึนในกรณีทมี
ี ผร
ู้ ว
่ มคณะไม่ถงึ 10
ท่านตามทีกําหนด
2. ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํ ามันและภาษี สนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนเทียวบิน โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอันเนืองจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช ้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท ้วง, การ
นั ดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อั นเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด จาก
การโจรกรรม และ อุบัตเิ หตุจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง
6. เมือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล ้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับเงือนไข
ข ้อตกลงต่างๆ ทังหมด
7. รายการนี เป็ นเพีย งข ้อเสนอทีต ้องได ้รับการยืนยั นจากบริษัทฯ อีก ครังหนึง หลั งจากได ้สํารองโรงแรมทีพักใน
ต่างประเทศเรียบร ้อยแล ้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล ้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรืองห ้องพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดห ้องให ้กับกรุ๊ปทีเข ้าพัก โดยมีห ้องพักสําหรับผู ้สูบบุหรี /
ปลอดบุหรีได ้ โดยอาจจะขอเปลียนห ้องได ้ตามความประสงค์ของผู ้ทีพัก ทังนีขึนอยู่กับความพร ้อมให ้บริการของ
โรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้
9. กรณีผู ้เดินทางต ้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้ ล
ี แชร์ กรุณาแจ้งบริษ ัทฯ อย่างน้อย 7 ว ันก่อน
การเดินทาง มิฉะนันบริษัทฯไม่สามารถจัดการได ้ล่วงหน ้าได ้ และมีคา่ ใช ้จ่ายโดยทางบริษัทฯจะแจ ้งให ้ทราบ
ิ ธิใ นการให ้คําสัญญาใด ๆ ทั งสินแทนบริษัทฯ นอกจากมี
10. มัคคุเทศก์ พนั กงานและตั วแทนของบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
เอกสารลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านั น
11. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆ ได ้เนืองจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณี
ทีผู ้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข ้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข ้าเมือ งหรือกรม
แรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี
เข ้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต ้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื ๆ
12. สภาพการจลาจรในช่ว งวั น เดิน ทางตรงกั บ วั นหยุ ด หรือ วั น เสาร์อ าทิต ย์ รถอาจจะติด อาจทํ า ให ้เวลาในการ
ท่องเทียวและ ช ้อปปิ งแต่ละสถานทีน ้อยลง โดยเป็ นดุลยพินจ
ิ ของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึง
อาจจะขอความร่วมมือจากผู ้เดินทางในบางครังทีต ้องเร่งรีบ เพือให ้ได ้ท่องเทียวตามโปรแกรม
13. การบริการของรถบัสนํ าเทียวในยุโรป ตามกฎหมาย สามารถให ้บริการวันละ 8 ชัวโมง ในวันนั นๆ มิอาจเพิมเวลา
ได ้ โดยมัคคุเทศก์ท ้องถินและคนขับจะเป็ นผู ้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับสภาพการจราจรในวัน
เดินทางนันๆเป็ นหลัก จึงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนเวลาท่องเทียวตามสถานทีในโปรแกรมการเดินทาง
14. Tax Refund ไม่ใช่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขันตอนการแลกภาษี เป็ นความรับผิดชอบของผู ้เดินทาง ซึง
ต ้องไม่ทําให ้ผู ้ร่วมเดินทางท่านอืนเดือนร ้อน
15. การนํ าสิงของมีค่าทีซือจากต่างประเทศเข ้าสู่ราชอาณาจั กรไทย มีกฎข ้อบังคั บทีละเอียด และนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของศุลกากรไทยโดยละเอียด
16. บริษัทฯ เป็ นตัวแทนในการติดต่อทีพัก ร ้านอาหาร ตลอดจนการเดินทางจากประเทศไทยสู่จุด หมายปลายทาง
ตามรายการทัวร์เท่านั น ไม่ได ้เป็ นผู ้รับผิดชอบต่อการยกเลิก เปลียนแปลง หรือข ้อจํ ากัดในการให ้บริการของสาย
การบิน ทีพัก ร ้านอาหาร บริษัทรถทีให ้บริการระหว่างเดินทาง บริษัทรถไฟ สถานทีท่องเทียวต่างๆตามรายการ

