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AMAZING GRAND EGYPTIAN  
ทวัรอ์ยีปิต ์12 วนั 9 คนื    

โดยสายการบนิ Turkish Airlines 
ตามรอยอารยธรรมโบราณดนิแดนไอยคปุตห์นงึในอารยธรรมทเีกา่แกท่สีดุในโลก   
ไคโร -พระราชวงัMAINYAL -พรีะมดิกซีา - LUXOR- ลอ่งเรอืสําราญแมน่าํไนล-์

ASWAN- อาบซูมิเบล- -อเล็กซานเดรยี-FAYOUM โอเอซสิของอยีปิต ์
 

**แกรนดอ์ยีปิตข์องจรงิ!!โปรแกรมนuีpdateสถานทเีทยีวๆใหมล่า่สดุ** 
ชมทะเลทรายอนัยงิใหญ ่1ในมรดกโลก ดนิแดนอนัอดุมสมบรูณ์ ทะเลสาบ และนําตก  

Fayoum Oasis 'Little Egypt'  
พเิศษ++ พกัโรงแรมหนา้พรีามดิ ทานอาหารมอืพเิศษ ณ 9 PYRAMID LOUNGE  

Restaurant ลอ่งเรอืแมน่ําไนล ์4 คนื พรอ้มบนิภายใน 1 เทยีวบนิ    
ราคาเรมิตน้ 99,996 .-  

เดนิทาง  ม.ีค., พ.ค. 65  

**เดนิทางเขา้ประเทศอยีปิตไ์มต่อ้งใช ้PCR ใชว้คัซนีพาสปอรต์ค์รบ 2 เข็มทกุยหีอ้ ** 
 
 
วนัแรก   ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ 
19.00 น. พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Turkishairlines อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศสนามบนิสวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระ
และเอกสารการเดนิทางทําผา่นขันตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

22.55 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุอสิตนับลู ประเทศตรุกีเทยีวบนิท ีTK65 
 
วนัทสีอง   อสิตนับลู –ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุไคโร-Mainyal Palace- Salah EL Din Citadel & 
Mohamed Ali Mosque -Cairo Tower  
05.45 น. ถงึสนามบนิอสิตันบลู 
07.55 น. เหนิฟ้าสูก่รงุไคโร เทยีวบนิท ีTK690 
09.10 น. ถงึสนามบนินานาชาตกิรุงไคโร ผ่านพธิีการตรวจคน
เขา้เมอืงและรับสมัภาระในการเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้  
นําท่านชม Mainyal Palace พพิธิภัณฑพ์ระราชวังของเจา้ชายมูฮัม
หมัดอาลเีป็นพระราชวังในสมัยราชวงศอ์ลาวยีาตังอยู่บนเกาะ Rhoda 
บนแม่นําไนล์ ปัจจุบันเป็นหนึงในพพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตร์ทสีวยงาม
และสําคัญทสีดุในอยีปิต ์โดดเด่นดว้ยการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
สไตลอ์สิลามสมัยใหม่ผสมผสานกับเปอรเ์ซยีและมัมลุก นอกจากนียัง
ออกแบบตกแต่งลวดลายดว้ยของซีเรีย โมร็อกโก และอันดาลูเซยี 
รวมถงึออตโตมัน อาคารจงึมกีลมกลนืระหว่างประเพณีสถาปัตยกรรม
อสิลามอย่างงดงามและลงตัว ดา้นนอกแยกเป็นอาคารสว่นตอ้นรับ หอ
นาฬิกา ซาบิล มัสยิด พิพิธภัณฑ์ล่าสัตว์ หอ้งนังเล่น โถงบัลลังก์ 
พพิธิภัณฑส์ว่นตัว และหอ้งโถงสทีอง ทรีายลอ้มความร่มรนืของสวนสไตลเ์ปอรเ์ซยีและสวนสไตลอั์งกฤษสะทอ้นใหเ้ห็น
ถงึวถิชีวีติของเจา้ชายและรัชทายาทแหง่อยีปิตช์ว่งปลายศตวรรษท ี19 และตน้ศตวรรษท ี20  
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นําท่านชม Salah EL Din Citadel & Mohamed Ali Mosque ป้อมปราการแห่ง
ไคโร หรอื ป้อมปราการแห่งศอลาฮุดดนี เป็นป้อมปราการสมัยอสิลามในยุคกลางในกรุง
ไคโร ประเทศอียปิต์ สรา้งโดย Salah ad-Din (Saladin) และเป็นทีตังของรัฐบาลใน
อยีปิตแ์ละเป็นทพํีานักของผูป้กครองมาเกอืบ 700 ปีตังแต่ศตวรรษท ี13 ถงึศตวรรษที 
19 สถานทีตังบนแหลมของเนินเขา Mokattam ใกลใ้จกลางกรุงไคโรมีตําแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ทีมองเห็นเมืองและเหนือเสน้ขอบฟ้า ในปี 2519 ไดรั้บการประกาศโดย
ยูเนสโกใหเ้ป็นสว่นหนงึของมรดกโลกไคโรแห่งประวัตศิาสตร ์(อสิลาม) ชมมัสยดิใหญ่
ของ Muhammad Ali Pasha หรือ Alabaster Mosque เป็นมัสยดิทตีังอยู่ใน Citadel of 
Cairo ในอยีปิต ์สรา้งโดย Muhammad Ali Pasha ระหว่างปี 1830 ถงึ 1848 เป็นมัสยดิ
ออตโตมันตังอยูบ่นยอดของป้อมปราการ ซงึเป็นมัสยดิทมีองเห็นไดช้ดัเจนทสีดุในไคโร 

 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถนิ ( Chicken set 
menu)  
นําท่านชม Cairo Tower หรอื หอคอยไคโร หอคอยแห่งนีสรา้งขนึตังแต่ปี 
1956 ถงึปี 1961 ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอยีปิตN์aoum Shebibโดยไดรั้บแรง
บันดาลใจจากสถาปัตยกรรมอียปิตโ์บราณบางส่วนมจุีดประสงคเ์พือใหน้ึกถงึตน้
บัวแบบฟาโรหซ์งึเป็นสัญลักษณ์ของอยีปิตโ์บราณ ดา้นบนหอคอยออกแบบเป็น
มงกฎุซงึเป็นหอสังเกตการณ์ทรงกลมและรา้นอาหารทหีมุนรอบแกนได ้และเป็น
ยังเป็นจุดชมววิกรุงไคโรทีสวยทีสุด อสิระใหท้่านชมวิวทวิทัศน์และเก็บภาพ
ประทับใจเหนือกรุงไคโรมุมกวา้ง ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นนําท่านเขา้สูท่พีัก ให ้
ทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 
 
เย็น รบัประทานอาหารคาํ ณ  ภตัตาคาร (  Seafood Menu )  
นําทา่นเขา้สูท่พีกั ณ MAMLOUK PYRAMIDS HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีาม  ซคัคารา่-9 Pyramids Lounge Restaurant -มหาพรีะมดิกซีา - รถไฟตูน้อน-Luxor 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงซคัคารา่ ชมพรีามดิขันบันไดเป็นสงิกอ่สรา้งขนาดใหญซ่งึเป็นทตีงัของสสุานโบราณของเชอืพระ
วงศส์มัยอยีปิตโ์บราณเป็นเดมิเมอืงหลวงของราชอาณาจักรอยีปิตโ์บราณ ในบรเิวณนีเป็นทตัีงของพรีะมดิจํานวนหลาย
หลัง รวมถงึพรีะมดิขนับันไดของฟาโรหด์โจเซอร ์(Step Tomb) สรา้งดว้ยหนิทสีมบรูณ์ทสีดุและเกา่แกท่สีดุใน
ประวัตศิาสตร ์พรีะมดิแหง่โจเซอร ์ซงึสรา้งขนึในสมัยราชวงศท์สีามแหง่อยีปิต ์
ซงึตอ่มาพรีามดินีไดเ้ป็นตน้แบบพรีามดิในยคุตอ่มา  และบรเิวณนียังเป็นสสุาน
ฟาโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณจํานวนอกีสบิหกพระองค ์รวมถงึเจา้พนักงานระดับสงู
ในสมัยโบราณไดส้รา้งอนุสาวรยีพ์ธิศีพสว่นตวัในสสุานแหง่นีตลอดชว่งสมัย
การปกครองของฟาโรห ์และยังใชเ้ป็นทปีระกอบพธิกีรรมทางศาสนามานาน
กวา่ 3,000 ปี ทงัในสมัยปโตเลมแีละโรมัน พรีามดิแหง่นีเป็นตน้แบบของพรีา
มดิในยคุตอ่มา อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ 
เทยีง บร ิการอาหารกลางวนั มือพิเศษ ณ  9 Pyramids Lounge 
Restaurant ร้าน อา หารด ังขึนชือ ว่ า เ ป็น  THE BEST VIEW OF 
PYRAMIDS (Set menu)   
นําท่านชมยงิใหญข่องมหาพรีะมดิกซีา หรอื The Great Pyramid of Giza อายุกวา่ 5,000 ปี ทไีดร้ับการยกยอ่ง
วา่เป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก ซงึเป็นทบีรรจุพระบรมศพของพระศพของกษัตรยิอ์ยีปิตโ์บราณ หรอื ฟาโรห ์พรีะมดิ
ของฟาโรห์ในยุคราชวงศ์ที 4 ซึงประกอบไปดว้ยพีระมิดของฟาโรหค์ูฟู (Khufu) คาเฟร (Khafre) และเมนคา

อูเร (Menkaure) ซงึพีระมดิทีใหญ่ทสีุดก็คือของฟาโรห์คูฟู 
ซึงพระองค์เป็นผูส้รา้งขึนเองเมือก่อนคริสตกาลประมาณ 
25,800 ปี นับอายุจนถงึปัจจุบันก็กว่า 4,500 ปี ถอืเป็นปิรามดิ
ทยีงิใหญ่ทสีุดในโลก นับเป็นสงิก่อสรา้งทยีงิใหญ่และเกา่แก่
ทสีดุใชเ้วลากอ่สรา้งทังสนิ 20 ปีกอ่สรา้งดว้ยหนิปูนมากวา่ 2.5 
ลา้นกอ้น โดยแต่ละกอ้นมีนําหนัก 2 ถึง 70 ตัน และกําลัง
แรงงานกว่าแสนคนตัดจากแท่งหนิขนาดใหญ่มาก หนิแต่ละ
กอ้นวางชดิตดิกันแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่
ผ่าน  นําทา่นชม สฟิงซ ์ซงึแกะสลักจากเนินหนิธรรมชาตมิี
สว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละลําตัวเป็นสงิโต สฟิงซ ์( 
Sphinx ) ซงึแกะสลักดว้ยหนิกอ้นใหญ่เป็นรูปสงิโตหมอบ แต่
ศรีษะเป็นมนุษยส์่วนใบหนา้นีเป็น ใบหนา้ของพระเจา้คเีฟรน 
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ซงึไดรั้บการนับถอืพระเจา้แหง่พระอาทติย ์สฟิงซนี์สงูถงึ 18 เมตร ยาว 73 เมตร อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ **(กรณี
ท่านใดสนใจขีอูฐกรุณาตดิต่อทีหัวหนา้ทัวร์ ราคาประมาณ $ 20 เหรียญต่อท่านต่อหนึงตัว)** จากนนันําท่านชม
ศูนยก์ลางการทํา กระดาษปาปีรุส ซงึเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทําจาก ตน้กก (Papyrus) ใชบ้ันทกึขอ้ความ
สรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์สําคัญต่างๆ ในสมัยอียปิตโ์บราณ ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู่ สถานีรถไฟ 
เดนิทางเมอืงLuxor (รถไฟตูน้อน) 
เย็น รบัประทานอาหารคาํบนรถไฟ (Dinner Box) 
 
วนัทสี ี Valley of the Kings -วหิารฮคัเชฟซุต- HABU TEMPLE- ลอ่งเรอืสําราญแมน่าํไนล ์
เชา้ บรกิารอาหารเชา้บนรถไฟ (Breakfast Box)  
07.00 น. เดนิทางถงึเมอืงLuxor  
นําสูท่างเดนิทางสู ่หุบผากษตัรยิ(์Valley of the Kings) เป็นทฝัีงพระศพของฟาโรห ์ 63 พระองค ์ตังอยู่ทเีทอืกเขา

ทีบัน อยู่ฝังตะวันตกของแม่นําไนล ์(West Bank) หรือ นครธีบสใ์นสมัย
อียปิต์โบราณ อดีตเชอืว่าเป็นทอียู่ของคนตาย หรือ นครของผูว้ายชนม์ 
(Necropolis of Thebes) เต็มไปดว้ยกลุม่โบราณสถานทมีปีระวัตน่ิาพศิวง 
ปัจจุบันเป็นสถานทที่องเทยีวทใีหญ่ทสีดุของประเทศ ท่านสามารถเลอืก
เขา้ชมไดเ้พียง 3 สุสาน ดา้นหนา้ทางเขา้สุสานฟาโรหบ์นยอดเขานันดู
คลา้ยปลายแหลมยอดปิรามดิ เป็นการเลอืกหวงซุย้ในการฝังศพ ใหค้ลา้ย
ว่าฝังอยู่ใตปิ้รามดิ สุสานเหล่านีเป็นสุสานทีถูกเลอืกใหเ้ป็นสุสานทเีก็บ 
มัมมีและสมบัตขิองกษัตริย์ถงึ 63 สุสาน แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็ก
ต่างกัน ขึนอยู่ กับระยะเวลาครองราชย์ สุสานเริมสรา้งเมือฟาโรห์
ครองราชย ์และปิดเมอืฟาโรหส์นิพระชนม ์ภายในหลมุมจีติรกรรมทงีดงาม

สสีดใสราวกับเพงิวาดเสร็จไม่นานนี (หมายเหตุ:ไม่รวมคา่เขา้สุสานของฟาโรหต์ุตนัคามอน ทา่นละ 300 อยิปิ
ปอนด ์ถา้ตอ้งการชมกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์ 
นําทา่นชมวหิารฮคัเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนกิ ชอื “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปี
มาแลว้ทปีระดษิฐานพระศพของ ฟาโรหห์ญงิฮัตเชพซตุ รูจั้กในนาม “ราชนิีหนวด” ฟาโรหห์ญงิองคเ์ดยีวในประวัตศิาสตร์
อยีปิต ์ทรีุ่งเรอืงมากในสมัยของพระองค ์ชมอนุสาวรยีแ์หง่เมมนอน (Colossi of Memnon) หรอืสสุานของฟาโรห์
อาเมนโฮเทปท ี3 อดีตเคยใชเ้ป็นวหิารประกอบพธิีศพของอาเมนโฮเทปที 3 ประมาณ 2,000 กว่าปี ก่อน เกดิเหตุ
แผน่ดนิไหวอยา่งรุนแรง ทําใหต้ัววหิารพังลงมา เหลอืเพยีงรูปสลักหนิทรายขนาดใหญ ่2 รูป สงู 20 เมตร 
 

หมายเหต ุ: กรณีทา่นใดสนใจเขา้ชม Valley of Queen และ Nefetari Tomb ซงึขนึชอืวา่เป็นสสุานทสีวย
ทสีุดในอยีปิต ์กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้ 4 วนักอ่นเขา้ชม เนอืงจากมกีารจาํกดัผูเ้ขา้ชมตอ่วนั 

 
นําท่านชมวหิารมาดนิตัฮาบู หรือ HABU TEMPLE 
เป็นวิหารของ Rameses III เป็นวิหารทีลอ้มรอบดว้ย
กําแพงทีมีป้อมปราการขนาดใหญ่ มีพระราชวังของ
ฟาโรหตั์งอยู่ดา้นใน ผนังดา้นนอกแกะสลักดว้ยฉากทาง
ศาสนาและภาพสงครามระหว่างราเมเสสที 3 กับชาว
ลเิบยีและชาวทะเล เสาแรกเป็นรูปกษัตรยิท์ฟีาดฟันศัตรู 
และยังมีรายชอืดนิแดนทถีูกยดึครอง ผนังภายในยังมรูีป
ปันนูนตําทีไดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี ซงึบางส่วน
ยังคงสีเดิมไว ้อิสระใหเ้ก็บภาพประทับใจไดเ้วลาอัน
สมควรนําทา่น เช็คอนิเรอืสําราญ  
เทยีง รบัประทานอาหารบนเรอืสําราญ (บุพเฟ่ต ์)  
คํา รบัประทานอาหารบนเรอืสําราญ (บุพเฟ่ต ์) 
อสิระพกัผ่อนบนเรอืสําราญตามอธัยาศยั พรอ้มชม
การโชวแ์ละการแสดง 
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วนัทหีา้  บอลลูน-มหาวหิารคารน์คั-วหิารลกัซอร ์

05.00 น สําหรบัทา่นทสีนใจนงับอลลนู พรอ้มกนั ณ บรเิวณล๊
อบบ ีหมายเหต ุทา่นใดสนใจตดิตอ่สอบถามหวัหนา้ทวัร ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้บนเรอืสําราญ (บุพเฟ่ต ์) เช็คเอาท์
เรอืสําราญ 
08.00น.นําทา่นชม มหาวหิารคารน์คั (The Temple of 
Karnak) เป็นวหิารทใีหญท่สีดุในโลก ตวัวหิารหลังเดยีวมเีนือทถีงึ 
60 เอเคอร ์ซงึใหญพ่อทจีะนําโบสถข์นาดใหญข่องยโุรปไปวางไดถ้งึ 
10  หลัง มหาวหิารแหง่นีเรมิกอ่สรา้งในสมัยฟาโรหท์ตุโมซสิท ี1 
เพอืถวายแดเ่ทพอมอน-รา เมอืกวา่ 3,600 ปีมาแลว้ หลงัจากนัน
ฟาโรหอ์งคต์า่งๆ ก็เรมิสรา้งเพมิเตมิ ทําใหว้หิารมขีนาดใหญข่นึอยา่ง
มาก แตเ่ห็นความยงิใหญข่องวหิารแลว้ ขอใหท้กุทา่นลอง
จนิตนาการดวูา่ชาวอยีปิตโ์บราณใชว้ธิใีดในการขนยา้ยเสา และหนิ 

พรอ้มทงัการแกะสลักลวดลาย ซงึเมอืทา่นเห็นความสงูแลว้ก็จะยงิทําใหน้กึไมอ่อกก็เป็นได ้วา่เขาใชว้ธิทํีาอยา่งไร อสิระ
ใหท้า่นเก็บภาพประทับใจตามอธัยาศัย 
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นําทา่นชมวหิารลกัซอร ์(The Temple of Luxor) ซงึสรา้งถวายแกเ่ทพอมอนรา กษัตรยิแ์หง่เทพ เชน่กัน วหิารแหง่
นีไดรั้บการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบรเิวณวหิารประกอบดว้ยซุม้ประตูขนาดใหญแ่ละรูปสลักหนิแกรนติขนาดมหมึา
สลักเป็นรูปฟาโรหร์ามเซสท ี2 และมหาราชนีิเนเฟอตาร ี
ชมเสาโอบลิสิก ์เสาหนิแกรนิตขนาดใหญ่ซงึแกะสลัก
ดว้ยอักษรอียปิตโ์บราณ(เฮโรกริฟฟิค) เพือสรรเสรญิ
เทพเจา้อมอนรา ซงึท่านอาจจะไดเ้ห็นเสาเช่นนีอีกที 
ปลาซเดอลาทรอิอง (Place de la Triamph) เมอืงปารสี
ประเทศฝรังเศส ภาพสลักทีวิหารแห่งนี ก็ถือไดว้่า
น่าสนใจไม่นอ้ย เช่น ภาพขบวนนักรบเดนิแถว ทีสลัก
อย่างแตกต่างกันว่าเป็นนักรบชนชาตใิดบา้ง เห็นแลว้ก็
ชวนใหน้กึถงึภาพสลักขบวนนักรบทปีราสาทหนิในเขมร 
(ทีว่ าของกลุ่ ม เสียมสยาม จะ เดินแตกแถวกัน ) 
นอกจากนัน ดา้นหนา้วิหารจะมีถนนสฟิงซ์หนา้แพะ 
(Sphinx Avenue) ยาว 3 กโิลเมตรใชเ้ป็นทางเชอืมระหวา่งวหิารลักซอรก์ับวหิารคารนั์ค  
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอืสําราญ (บพุเฟ่ต ์) 
คํา รบัประทานอาหารบนเรอืสําราญ (บุพเฟ่ต ์) พกัผ่อนตามอธัยาศยับนเรอืสําราญ พรอ้มชมการโชวแ์ละ
การแสดง  ขณะทเีรอืแลน่มุง่หนา้สเูมอืงเอ็ดฟู  
 
วนัทหีก เอ็ดฟู – เมอืงคอมออมโบ 

06.00น. นําทา่นนังรถมา้สูว่หิารเอ็ดฟู ซงึไดร้ับการยกยอ่งวา่
เป็นวหิารอยีปิตโ์บราณทยีังคงสภาพสมบรูณ์ทสีดุ ตังอยูศู่นยก์ลาง
ของบรเิวณทอียูอ่าศัย สรา้งขนึเพอืบชูาเทพเจา้ฮอรัส (Horus) มี
เศยีรเป็นเหยยีวเป็นเทพเจา้แหง่ความดแีละฉลาดรอบรู ้มองไดไ้กล
เหมอืนตาเหยยีว อดตีวหิารถกูปกคลมุดว้ยทรายเกอืบถงึยอดตวัเสา
และหัวเสาเป็นเวลานานหลาย ปี ค.ศ. 1860 มกีารขนทราย ปรากฏ
วา่ตัววหิารยังแข็งแรง แน่นหนา ขนาดของวหิารยาว 137 เมตร มเีสา
ใหญแ่บบไพรอนทวีดัได ้79 เมตรตรงดา้นหนา้และสงู 36 ม. วหิารนี
มขีนาดใหญแ่ละสวยงาม อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจไดเ้วลา อัน
สมควรแกนํ่าทา่นนังรถมา้กลับเรอืสําราญ  
08.00น รบัประทานอาหารเชา้บนเรอืสําราญ (บุพเฟ่ต ์)
พกัผ่อนตามอธัยาศยับนเรอืสําราญ ขณะทเีรอืแล่นมุ่งหนา้สู

เมอืงคอมออมโบ (KomOmbo) 
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอืสําราญ (บพุเฟ่ต ์) 
ขณะทเีรอืลอ่งไปเมอืงคอมออมโบ (KomOmbo) ชมวถชีวีติชมุชนทตีงัอยูต่ดิรมิแมนํ่าไนล ์บา้นเรอืนสว่นใหญส่งูเพียง 
1 หรอื 2 ชนั ระหวา่งทางผา่นแหล่งเพาะปลกูทสํีาคัญรมิแม่นํา  
17.00 น. เรอืเทยีบทา่เมอืงเมอืงคอมออมโบ (KomOmbo) นําทน่านชมวหิารคอม-ออม-โบ ตังอยูบ่นเนนิเขาเล็กๆ ที
ลําออกมาถงึแมนํ่าไนล ์สามารถเห็นววิของแมนํ่าไนลอ์ันงดงาม คําวา่ “คอม” เป็นภาษาอาหรับ หมายถงึภเูขาเล็กๆ วหิาร
นีเกือบเป็นวหิารอะโครโพลสิของกรีก หนิทีใชส้รา้งแตกต่างกับวิหารอืนๆ อาจเป็นเพราะถูกปกคลุมดว้ยทรายเป็น
เวลานาน การวางแบบของพนืทแีปลกและเป็นเฉพาะตัว เป็นวหิารของเทพเจา้สององค ์คอื เทพโซเบค (Sobek) เทพเจา้
แห่งความอุดมสมบรูณ์ มรีูปร่างเป็นมนุษยแ์ต่เศยีรเป็นจระเข ้และ เทพเจา้ฮาโรเอรสิ (Haroeris) เทพเจา้แห่งการแพทย์
อยีปิตโ์บราณ วหิารนีสรา้งบนเนนิเขารมิฝังแม่นําไนล ์เป็นบรเิวณทมีจีระเข ้ ชกุชมุในสมัยโบราณ วัดนีจงึบูชาเทพโซเบก 
ซงึมหีัวเป็นจระเข ้และมจีระเขม้ัมมเีก็บรักษาไว ้ชมภาพแกะสลักพระนางคลโีอพัตรา ซงึเป็นรูปแบบของเครอืงแตง่กายใน
การทําภาพยนตร ์และภาพแกะสลักทสํีาคัญ คอื ภาพแกะสลักการแพทยแ์ผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของ
หญงิอยีปิตโ์บราณ และปฏทินิโบราณ มรีา้นคา้มากมายตงัอยูต่ลอดแนวทา่เรอื ขายเสอืผา้และสนิคา้พนืเมอืง  
คํา รบัประทานอาหารบนเรอืสําราญ (บุพเฟ่ต ์) พกัผ่อนตามอธัยาศยับนเรอืสําราญ พรอ้มชมการโชวแ์ละ
การแสดง  ขณะทเีรอืแลน่มุง่หนา้สเูมอืงAswan 
 
วนัทเีจ็ด  อาบซูมิเบล  
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เชา้  (Breakfast Box)  
05.00น.ออกเดนิทางสูม่หาวหิารอาบซูมิเบล 
(ใชเ้วลาเดนิทางโดยรถบัส 3 ชม)  
08.30น. นําท่านชมความยงิใหญม่หาวหิาร
อาบูซมิเบล ซงึประกอบดว้ยวหิารใหญ่ของ
ฟาโรหร์ามเสสท ี2 และวหิารของเนเฟอรต์ารี
ซึงเป็นมเหสีทีรักของพระองค์ วิหารอาบูซิ
มเบลงดงามยงิใหญ่และมีชอืกอ้งโลกเพราะ
เมอืมกีารสรา้งเขอืนขนาดยักษ์ทอีัสวาน ทําให ้
วหิาร 17 แห่งจมอยู่ใตนํ้าจนองคก์ารยูเนสโก ้
ตอ้งมาช่วยยกใหแ้ละมหาวหิารอาบูซมิเบลก็
ถูกยกขนึสงูจากพนืดนิ 65 เมตร ซงึเป็นงานที
ยากมากใชเ้วลาทังสนิ 4 ปี สนิค่าใชจ้่าย 40 
ลา้นเหรยีญสหรัฐ ภายในวหิารใหญ่มหีอ้งบชูา
และมีรูปสลัก 4 องค์นังอยู่  หนึงในนันคือ 
ฟาโรหร์ามเสสท ี2 พรอ้มดว้ยเทพเจา้ต่างๆ อกี 3 องค ์และทุกปี วันท ี22 ก.พ. และวันท ี22 ต.ค. ลําแสงแรกของพระ
อาทติยจ์ะสาดสอ่งเขา้ไปตอ้งรูปสลัก และวา่กันวา่วันท ี22 ก.พ. ตรงกับวันประสตูขิองฟาโรหร์ามเสสท ี2 ขณะทวีันท ี22 
ต.ค. ตรงกับวันขนึครองราชยข์องพระองค ์แสดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการทางการคํานวณของชาวอยีปิตโ์บราณ 
อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืสําราญ  
14.30  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอืสําราญ (บพุเฟ่ต ์)พกัผอ่นตามอธัยาศยับนเรอืสําราญ  
16.00น. ทา่นใดสนใจลอ่งเรอืล่องเรอืเฟลุกะ (เรอืใบอยีปิต)์และชมหมูบ่า้น Nubian Village ตดิตอ่สอบถาม
หวัหนา้ทวัร ์
คํา รบัประทานอาหารบนเรอืสําราญ (บุพเฟ่ต ์) พกัผ่อนตามอธัยาศยับนเรอืสําราญ พรอ้มชมการโชวแ์ละ
การแสดง 
 
วนัทแีปด    วหิารฟิเล-บนิภายใน-ไคโร 
08.00นรบัประทานอาหารเชา้บนเรอืสําราญ (บพุเฟ่ต ์) Check out  
นําท่านชมวหิารฟิเล (Philae Temple)หรอืวหิารไอซสิ เป็นวหิารงดงามทสีดุแห่งหนงึในอยีปิต ์ตังอยู่บนเกาะ Aglika 
เป็นเกาะทเีงียบสงบสรา้งเพอือุทศิใหเ้ทพธดิาแห่งความรัก ชมเสาหนิโอเบลสิกแ์กะสลักจากหนา้ผาซงึยังไม่แลว้เสร็จ 
(The Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหนิมหมึาทสีกัดเกอืบเสร็จแลว้ แต่มรีอยราวจงึทงิคา้งไวเ้ชน่นัน แท่งหนินีเป็นของ
พระนางฮัทเชปซทุ หากไม่แตกรา้วจะเป็นเสาโอเบลสิกท์สีงู 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลสิกนี์เป็นอนุสาวรยีช์นดิ
หนึงของอยีปิตโ์บราณสรา้งเพือบูชาแด่เทพอามุน-ราหรือสรุยิะเทพ จากนันนําท่านชมโรงงานผลติหวันําหอม ซงึสบื
ทอดมาตงัแตส่มัย พระนางคลโีอพัตรา และทนีียังเป็นศนูยก์ลางแหลง่ผลติหัวนําหอมขนาดใหญใ่หก้ับยหีอ้แบรนดเ์นมดัง 

ๆหลายยหีอ้  
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถนิ  (Set Menu )  
จากนันนําทานสูส่นามบนิ  
15.25น เหนิฟ้าสูก่รงุไคโร โดยสายการบนิ Egyptairlines  เทยีวบนิท ีMS150 
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16.50น. ถงึสนามบนินานาชาตกิรงุไคโร 
เย็น รบัประทานอาหารคาํ ณ  ภตัตาคาร ( อาหารไทย )  
นําทา่นเขา้สูท่พีกั ณ   Cairo Pyramids  4* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทเีกา้ อเล็กซานเดรยี-ป้อมปราการซทิาเดล- Abu Al-Abbas Al-Mursi 
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชัวโมง) ซงึเป็นเมืองสําคัญในสมัยโรมันปกครอง
อียปิต์ เดมิทีเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ทีชือว่าราคอนดาห์ เมอื 
1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมือ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือ
ประมาณ 2,300 กว่าปีกอ่นพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ 
จงึใหม้ีการปรับปรุงขยายเมืองเพือเป็นเมืองหลวงและตังชอืให ้
คลอ้งจองกับชือของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนียังเป็น
สถานทสีําคัญในตํานานรักอันยงิใหญ่ของราชนีิเลอโฉมชอืกอ้ง
โลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี 
และปัจจุบันเมืองนีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมือง
พักผ่อนตากอากาศทตีดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีมชีอืเสยีงแห่งหนงึของโลก นําทา่นเขา้ชมป้อมปราการซทิาเดล 
Citadel of Qaitbay เดมิเป็นป้อมปราการป้องกันสมัยศตวรรษที 15 สรา้งขนึในปี 1477 ถงึ 1479 โดย Sultan Al-
Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay ป้อมปราการตังอยู่ทางดา้นตะวันออกของปลายดา้นเหนือของเกาะฟารอสทปีากอ่าว
ตะวันออก ถอืเป็นป้อมปราการป้องกันทสีําคัญทสีดุแหง่หนงึ 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Fish Market 
restaurant (SEAFOOD Menu ) 
ชมAbu Al-Abbas Al-Mursi มัสยดิทใีหญ่ทีสุดในอเล็กซานเดรีย
และสวยทสีดุในอยีปิต ์และเป็นมัสยดิทสีําคัญและงดงามทสีดุในอเล็ก
ซานเดรียดว้ยการออกแบบสไตล์อาหรับอย่างสวยงาม ตกแต่งซุม้สี
ครมี แนวเสาของซุม้โคง้ยาวทําจากหนิแกรนติและพนืทําดว้ยหนิอ่อน
ทีสวยงาม ดา้นบนเป็นโดมขนาดใหญ่สหีลัง และหอคอยสูงสุเหร่า 
สรา้งขนึในปี พ.ศ. 2318 เพือรําลกึถงึชวีติชคีอันดาลูเซยีซงึถูกฝังอยู่
ในสถานทนีี เป็นหนงึในมัสยดิทมีผีูเ้ยยีมชมมากทสีดุ  
อิสระให้ท่านเก็บภาพประทบัใจ ได้เวลาอนัสมควรนําท่าน

เดนิทางกลบัไคโร  
เย็น รบัประทานอาหารคํา ณ  โรงแรมทพีกั ( Open Buffet) 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั ณ Cairo Pyramids  4* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีบิ Fayoum- Valley of Whales-ทะเลสาบ Qaroun -Tunis village  

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
นําท่านเดนิทางโดยรถจปิ4WD เดนิทางสู่เมอืงFayoum ใชเ้วลา 2.30 ชม 
Fayoum เป็นหนงึในเมอืงทเีกา่แกท่สีดุของอยีปิตม์มีรดกอันอุดมสมบูรณ์ของ
พชืพรรณและสตัวแ์ละโบราณคดเีป็นหนงึในภูมภิาคทสีวยงามและอดุมสมบูรณ์
ทสีดุของอยีปิต ์ยังเป็นพนืทปีระกาศใหไ้ดร้ับการคุม้ครองโดยรัฐบาลอยีปิต ์นํา
ทา่นชมทะเลทรายดนิแดนอันอดุมสมบรูณ์ ทะเลสาบ และนําตกของ Fayoum 
Oasis 'Little Egypt'  Fayoum เป็นพืนทลีุ่มขนาดใหญ่ทมีีทะเลสาบขนาด
ใหญเ่รยีกวา่ Birkat Qaroun (ทะเลสาบ Qaroun) ทลีุ่มแมนํ่าแยกมาจากแมนํ่า

ไนลซ์งึเป็นคลองในสมัยโบราณ ซงึเป็นแหลง่โบราณคดแีละธรรมชาติ
ประวัตศิาสตรต์ังแตยุ่คดกึดําบรรพ ์และเป็นสว่นหนงึของ Pangea ไป
จนถึงความรุ่งโรจน์ของยุคของฟาโรห์และในช่วงเวลาของการ
ปกครอง Greco-Roman นําท่านชม Valley of Whales ซึงเป็น
สถานทีของ UNESCO  Wadi el Hitan (หรือ  Zeuglodon Valley) 
ไดร้ับการขนึทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี 2548 อุดมไป
ดว้ยฟอสซลิทังสัตวม์กีระดูกสันหลังและสัตวไ์ม่มกีระดูกสันหลัง ทนีี
เป็นทะเลทรายตะวันตกของอียิปต์เป็นสถานทีแห่งเดียวในโลกที
สามารถมองเห็นโครงกระดูกของครอบครัววาฬโบราณไดใ้นสภาพ



 

2305-1906-GRAND.EGYPT                                                      www.smileytour.com                                                                      Page 8 of 12 

ทางธรณีวทิยาและภูมศิาสตรด์งัเดมิ นําทา่นชมชมววิพาโนรามาของภเูขาMudawara ซงึมอีาย ุ45 ลา้นปี  และ Magic 
Lakeซงึเป็นแหลง่มรดกทางธรรมชาตแิห่งแรกและแหง่เดยีวในอยีปิต ์

เทยีง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร
อาหารทอ้งถนิ ( Fish set menu) 
นําท่านชมหมู่บ ้านเล็กๆ ของตูนิส ('izbat Tunis) 
ตังอยู่ในโอเอซสิของ Fayoum ตังอยู่บนเนินเขาหันหนา้
เขา้หาทะเลสาบนําเค็มขนาดใหญ่ มองเห็นทิวทัศน์อัน
สวยงามของขอบทะเลทรายอีกดา้นของทะเลสาบ เป็น
หนึงในสถานททีีสวยงามทสีุดในอียปิตห์มู่บา้นตูนิสเป็น
ชุมชนเกษตรกรรมและประมงและยังเป็นหมู่บา้นทีมี
ชอืเสยีงของเครืองปันดนิเผา ไดเ้วลาอันสมควรนําท่าน
กลับสูไ่คโร 
เย็น รบัประทานอาหารคํา  ณ  ภตัตาคาร
ทอ้งถนิ  (Open Buffet ) 

นําทา่นเขา้สูท่พีกั ณ Cairo Pyramids  4* หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัทสีบิเอ็ด   Egyptian Museum -Downtown Cairo -ตลาดขา่นเอลคาลลี-ีอสิตนับลู 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําท่านชมThe Egyptian Museum 
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ อี ยิ ป ต์ เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
โบราณคดีทีเก่าแก่ทีสุดในตะวันออก
กลาง และเป็นทเีก็บรวบรวมโบราณวัตถุ
ฟาโรห์ทีใหญ่ทีสุดในโลกถึง 120,000 
ชนิ ก่อตังขนึโดย ออกุสต ์มารเิอตต ์นัก
โ บ ร า ณ ค ดีช า ว ฝ รั ง เ ศ ส  เ พื อ เ ป็ น
พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของอียิปต์ ทีเ ก็บ
สะสมสมบัตขิองฟาโรห์ ศ ิลปวัตถุ และ
โบราณวัตถุต่าง ๆ  ทีปรากฏในหนา้
ประวัตศิาสตร์ เปิดโอกาสใหเ้ขา้ชม และ
ศกึษาตํานานบทหนึงทยีงิใหญ่ทสีุดของ
โลก  นํ าท่ าน เดินชม   บ ร รยายกาศ 
Downtown Cairo เ ป็ น หั ว ใ จ ท า ง
การคา้ของเมืองไคโรทีทันสมัยตังแต่
ปลายศตวรรษที 19 ชมสถาปัตยกรรม

เกา่แก ่ทไีดร้ับการออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝรังเศสทมีชีอืเสยีงซงึไดใ้หค้วามสําคัญของการวางผังเมอืงสไตลย์ุโรปใน
กรุงไคโร ปัจจุบันยังคงคกึคักไปดว้ยรา้นคา้ เชน่ รา้นอาหาร รา้นเสอืผา้ รา้นกาแฟ อสิระใหท้่านเก็บภาพประทับและเดนิ
เลน่ตามอัธยาศัย  
เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถนิ ( Chicken set menu ) 
นําท่านสู ่“ตลาดขา่นเอลคาลลี”ี ตลาดสําคัญทางการคา้ขายของพนืเมอืงและแหล่งสนิคา้ทรีะลกึทใีหญ่ทสีุดในกรุง
ไคโร ท่านสามารถเลอืกซอืของพืนเมอืงสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดนําหอมททํีาดว้ยมือ สนิคา้ต่างๆ เครอืงทองรู  
ปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีระลกึแบบพืนเมือง ไดเ้วลาอันสมควรแก่เวลานําคณะ
เดนิทางสูส่นามบนิ กรุงไคโร (อสิระอาหารคาํ) 
20.45 น. เดนิทางสูอ่สิตนับลู โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ีTK695 
 
วนัทสีบิสอง อสิตนับลู -กรงุเทพ  
01.45 น. เดนิทางสู ่กรุงเทพ โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน์ เทยีวบนิท ีTK  
15.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   
 

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันโีดยคํานงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั****  
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กําหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 
 

กําหนดการเดนิทาง 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 

พกัเดยีวเพมิ 35,000 

UP BUSINESS CLASS เรมิตน้ท ี 120,000 

 
ราคานเีป็นราคาโปรโมชนั ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหตุ  
1.  ราคานสีาํหรบัผูโ้ดยสาร 15 ทา่นขนึไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจํานวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พมิ  
ทา่นละ 9,000 บาท  
2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนอืงจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

อตัราคา่บรกิารนรีวม   
1.     คา่ตัวเครอืงบนิไป-กลบั เทยีวบนิชนัประหยดั    
-(กรงุเทพ-อสิตนับลู—ไคโร-กรงุเทพ Turkish airlines  )  
-และรวมตวัเครอืงบนิภายในประเทศ  CAIRO- LUXOR 1 เทยีว EgyptAir   
2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีนํามัน, คา่ประกันภัยทางอากาศ 
3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งนําเทยีวพรอ้มคนขับรถทชีํานาญเสน้ทาง     
4.    คา่ทพีกัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน  
5.    คา่อาหารทกุมอืทรีะบตุามรายการ , นําดมืวันละ 1 ขวด  
6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทแีละการแสดงทกุแหง่ทรีะบตุามรายการ    
7.    คา่บรกิารนําทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถนิและหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    
8.    คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท  
9.    คา่วซีา่อยีปิต ์ 
 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
1.   คา่จดัทําหนังสอืเดนิทาง  
2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทจี่าย 3% ฯลฯ  
3.   คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอนืๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
4.   คา่อาหารและเครอืงดมืสงัพเิศษ นอกเหนือรายการ  
5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลยี 1 USD / ทา่น  
6.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถนิ+อนืๆ ( 120 USD/คน/ทรปิ)ชําระพรอ้มคา่ทวัรง์วด
สดุทา้ย  
7.   คา่ประกนัสขุภาพการเดนิทาง กรณีป่วยเขา้ตอ้งรกัษาตวัเขา้โรงพยาบาลในตา่งประเทศ 
 
เงอืนไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองครังแรกมัดจําทา่นละ 20,000 บาท  สว่นทเีหลอืทังหมดชําระกอ่นเดนิทาง 30 วัน  
2. เนอืงจากราคานเีป็นราคาโปรโมชนั ตวัเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท ี ทรีะบบุนหนา้ตวัเทา่นัน จงึไม่สามารถยกเลกิ 

หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทางใดๆ ทังสนิ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใิน
การคนืเงนิ  ทังหมดหรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

3. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น
สละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรุงเทพฯ 
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และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทรีะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวนสทิธทิจีะไม่
คนืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทังสนิ  

 
หมายเหตุ  
1. การยกเลกิ 

1.1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนัทําการ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิหลงัหกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 
1.2. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 59-30 วนัทําการ  หกัคา่มดัจํา 10,000 บาท  
1.3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 29-15 วนัทําการ หกัมดัจํา 20,000 บาท  
1.4. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 14-1 วนัทําการ หกัคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน   
2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุ๊ปไดไ้ม่ถงึจํานวนอยา่งนอ้ย   
15 ทา่น ซงึในกรณีนทีางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ังหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี เมอืเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทนีอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตุ
สดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   
4. บรษัิทจะไมร่ับผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณทีทีา่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   
5. ในกรณีทีท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสีนําเงิน (ราชการ) ในการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไม่ 
รับผดิชอบใดๆในการททีา่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทยีวจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู
6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทเีกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนื ๆ ทนีอกเหนือการ 
ควบคุมของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญู-หาย 
ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ  
7. ราคานีคดิตามราคาบัตรโดยสารเครอืงบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขนึ ตามอัตรา ค่านํามัน หรอื 
คา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท สงวนสทิธทิจีะปรับราคา ตามสถานการณด์ังกลา่ว 
8. เนืองจากรายการทัวรนี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทกุกรณี 
9. สําหรับทนัีง Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิ
กําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีร่ีางการแข็งแรง สามารถสอืสารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และช่วยเหลอืผูอ้นืไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ในกรณีทีเครืองบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นําหนักของประตู
ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไม่ใชผู่ท้มีปัีญหาดา้นสขุภาพ และอํานาจในการใหท้นัีง Long Leg ขนึอยู่กับทางเจา้หนา้ที
เช็คอนิของสายการบนิ ตอนเวลาเช็คอนิเทา่นัน และมคีา่ใชจ่้ายเพมิเตมิตามทสีายการบนิเรยีกเก็บ 
  
ขอ้แนะนําและแจง้เพอืทราบ   

 สําหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะนําใหท้่าน 
เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทพีักเดยีวกรุณาชําระคา่พักเดยีวเพมิ)   

 กรณีเดนิทางเป็นตัวกรุ๊ป หากออกตัวแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลยีนวันเดนิทางได ้ 
 กระเป๋าเดนิทางเพือโหลด ท่านละ 1 ใบ นําหนักไม่เกนิ 30 ก.ก.กระเป๋าถอืขนึเครือง (Hand carry) นําหนักไม่

เกนิ 8 ก.ก.  
 
หมายเหตุ :  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีว กรณีทเีกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ
สายการบนิ การนัดหยุดงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการก่อจราจล อุบัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทังนี จะ
คํานงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ  

2. เนืองจากการท่องเทียวนี เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจะ
เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทที่านปฎเิสธหรอืสละสทิธ ิในการใชบ้รกิารททีางทัวรจ์ัดให ้ยกเวน้ท่านไดทํ้าการตกลง 
หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ี
ท่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนืองจากการกระทําทสี่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ
หลบหนีเขา้เมอืง  

4. ในกรณีททีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะไมร่ับผดิชอบ 
หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง เพราะโดยปกตนัิกท่องเทยีวใชห้นังสอืเดนิทาง
บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู
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โรงแรมและหอ้ง  
หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

(TRIPLE ROOM) ขนึอยู่กับขอ้กําหนดของหอ้งพักและรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซงึมักมคีวามแตกตา่งกันซงึ
อาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทตีอ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทพีักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแหง่ใน
ยุโรปจะไม่มเีครอืงปรับอากาศเนืองจากอยู่ในแถบทมีอีุณหภูมติํา เครอืงปรับอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดูรอ้นเท่านัน
ในกรณีทมีกีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เทา่ตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธÍิ ในการ
ปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขนึเครอืงบนิ  
กรุณางดนําของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทจีะถอืขนึเครอืงบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเลบ็

เป็นตน้กรุณาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่หา้มนําตดิตัวขนึบนเครืองบนิโดยเด็ดขาด วัตถุทเีป็นลักษณะของเหลวอาทิ
ครมีโลชนันําหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูทําการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครังโดยจะอนุญาตใหถ้อืขนึเครอืง
ไดไ้ม่เกนิ 10 ชนิในบรรจุภัณฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นทเีดยีวกันในถุงใสพรอ้มทจีะสําแดงตอ่เจา้หนา้ทรีักษา
ความปลอดภัยตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  
หากท่านซอืสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบุวันเดนิทางเทยีวบนิจงึสามารถนําขนึเครืองไดแ้ละ
หา้มมรี่องรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  
สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

สําหรับนําหนักของสมัภาระททีางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครอืงบนิคอื 30 กโิลกรัม (สําหรับผูโ้ดยสาร
ชันประหยัด/ Economy Class Passenger ซงึขนึกับแต่ละสายการบนิ) การเรียกเก็บค่าระวางนําหนักเพมิเป็นสทิธÍิของ
สายการบนิททีา่นไมอ่าจปฎเิสธไดห้าก นําหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทสีายการบนิกาํหนด สําหรับกระเป๋าสมัภาระททีาง
สายการบินอนุญาตใหนํ้าขึนเครืองไดต้อ้งมีนําหนักไม่เกิน 8 กิโลก รัมและมีความกวา้ง ( 9.75นิว )  + ยาว 
( 21.5นวิ ) + สูง ( 18 นวิ ) ในบางรายการทัวรท์ตีอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศนําหนักของกระเป๋าอาจจะถูก
กําหนดใหต้ํากว่ามาตราฐานไดท้ังนีขนึอยู่กับขอ้กําหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธ ิไม่รับภาระ ความ
รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในนําหนักส่วนทเีกนิกระเป๋าและสัมภาระทีมีลอ้เลอืนและมีขนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็น
กระเป๋าถอืขนึเครอืงบนิ (Hand carry)   

**เมอืทา่นจองทวัรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัใน
ขอ้ความและเงอืนไขทบีรษิทัฯ แจง้ไวแ้ลว้** 

 

 
เอกสารประกอบขอวซีา่เขา้ประเทศอยีปิต ์

 
1 หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทาง และตอ้งมหีนา้ว่างเหลอื
สําหรับประทับตราวซีา่ และตราประทับเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 4 หนา้เต็ม 
2 รปูถา่ย ขนาด 2 นวิ ถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน จํานวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรปูถา่ยทมีพีนืหลังสขีาวเทา่นัน  
3 หลกัฐานการงาน 
- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทมีชีอืของผูเ้ดนิทางแสดง
ความเป็นเจา้ของกจิการ เป็นกรรมการ หรอื หุน้สว่น  (ไมต่อ้งใชต้ัวจรงิ) 
  ***** สําคัญมาก จะตอ้งเซ็นชอืรับรองสําเนา และประทับตราบรษัิทเป็นสําคัญ ***** 
-กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมหีนังสอืรับรองการทํางานจากทางบรษัิท หรอืหน่วยงานทสีงักดั มขีอ้ความระบุ
ตําแหน่ง เงนิเดอืน รายได ้ วันเรมิทํางาน และชว่งเวลาทไีดร้ับอนุมัตใิหล้าหยดุงาน เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน 
และจะตอ้งประทับตราบรษัิทรับรองเป็นสําคัญ   
-กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน หรอืสถาบันทกีําลังศกึษาอยู ่พรอ้มตรา
ประทับของทางโรงเรยีน (เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน) และสําเนาบัตรนักเรยีน หรอืบัตรนักศกึษา พรอ้มทัง
เซ็นชอืรับรองสําเนา 
4 หลกัฐานการเงนิ 
 - ใบรับรองสถานะทางการเงนิในชอืของผูเ้ดนิทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เทา่นัน 
-  STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน 
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หมายเหตเุกยีวกบัการขออนุมตัวิซีา่ประเทศอยีปิตแ์ละขอ้ตา่ง ๆ 
*** ในการยนืขอวซีา่ เพอืเป็นการอํานวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่น กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทรีะบ ุ
พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยนืวซีา่ ไมน่อ้ยกวา่ 4 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง (ในกรณทีเีอกสารของ
ทา่นไมส่มบรูณ ์ทางสถานฑตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมใหม่
เอง หากตอ้งการยนืวซีา่อกีครัง) 
 *** ในการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ขนึอยูใ่นดลุยพนิจิของทางสถานฑตูฯ ซงึในบางกรณี อาจจะมกีารเรยีกเอกสาร
เพมิเตมิจากทไีดร้ะบไุว ้หรอือาจจะมกีารเรยีกสมัภาษณ์  อนงึระเบยีบของสถานฑตูฯ ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลง
ไดต้ลอดเวลา**** 


