
ELEGANT OF EGYPT  
ลอ่งเรอืแมนํ่า้ไนล4์คนื /10 Days 7 Night 

เดนิทาง 29 ก.ย. – 8 ต.ค. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT TOUR 

นําทา่นเทีย่วชมกรงุไคโร - มหาพรีามดิ – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต–์ตลาดขา่นเอลคาลลี ี

ซคัคารา่ - พรีามดิข ัน้บนัได – เมมฟิส เมอืงหลวงเกา่ 

ลอ่งเรอืสาํราญในแมนํ่า้ไนล4์ คนืเต็ม 

ลกัซอร ์- หบุผากษตัรยิ ์- วหิารคารน์คั - เอ็ดฟ ู– คอมออมโบ - อสัวาน  



รายการทวัร ์
วนัแรก      กรงุเทพฯ    สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

20.30 น.        พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมูผิูโ้ดยสารขาออก ช ัน้4 เคาเตอรส์ายการบนิ Egypt Air 

23.55น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิกรงุไคโร ประเทศอยีปิตโ์ดยเทีย่วบนิที่ ีMS96 

 

วนัทีส่อง สนามบนิบนิไคโร –ซคัคารา่– พรีามดิโจเซอร–์เมมฟิส – กรงุไคโร  (-/L/D) 

04.15 น. ถงึสนามบนินานาชาตเิมอืงไคโรประเทศอยีปิตห์ลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ 

(ประเทศอยีปิตจ์ะชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม.) 

 นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงซคัคารา่ (Saqqara)ระยะทาง 32 กม. เพือ่ชมพรีามดิขัน้บนัได เป็น

สิง่กอ่สรา้งขนาดใหญ ่ใชเ้ป็นสถานทีฝั่งพระศพของ กษัตรยิซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของพรีามดิใน

ยคุตอ่มา ทา่นจะไดท้ราบเรือ่งของพรีามดิตัง้แตผู่ส้รา้งไปจนถงึวธิกีารสรา้ง การตัดหนิและอืน่ๆ อกี

นานับประการทีน่่าพศิวงชวนใหค้น้หาจากนัน้นําทา่นชม พรีามดิโจเซอร ์(Pyramid of Djoser)

ตัง้อยูใ่นบรเิวณสสุาน เมอืงซคัคารา่  สรา้งขึน้ในชว่ง 2,670-2,650 ปี กอ่นครสิตศ์ักราช สรา้งโดย

ฟาโรหโ์จ (Djoser) กษัตรยิอ์ยีปิตใ์นสมยัโบราณ ออกแบบโดย Imhotep ซึง่มสีถาปัตยกรรมทีโ่ดด

เดน่เป็นพรีะมดิ 4 ดา้น แตล่ะดา้นจะสรา้งใหเ้ป็นขัน้บนัไดขึน้ไป 6 ชัน้จงึถกูเรยีกวา่ "พรีะมดิขัน้บนัได" 

โดยมคีวามสงูราว ๆ 62.5 เมตร ฐานกวา้ง 109 เมตร และยาว 121 เมตร สรา้งดว้ยหนิมหีอ้งฝังศพอยู่

ดา้นลา่งทีร่ะดับความลกึ 28 เมตรนอกจากนีท้ีน่ีก่็มสี ิง่ทีน่่าสนใจ เชน่ Enclosure Wall กําแพงสวย

ดา้นหนา้สสุาน , Great Trench แนวสลักดา้นหนา้สสุาน และ Roofed Colonnade Entrance 

ทางเดนิกอ่นเขา้สูพ่รีะมดิ เป็นตน้ซึง่ในการทัวรแ์บบเสมอืนจรงินีก้็ไดเ้ปิดใหเ้ห็นบรเิวณ Roofed 

Colonnade Entrance ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง             รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่ เมอืงเมมฟิส  (Memphis)ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่แรกในยคุอยีปิตโ์บราณ

กวา่ 5,000 ปีเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการบนัทกึในประวัตศิาสตรว์า่มคีวามสําคัญในการรวมอยีปิตบ์นและ

อยีปิตล์า่งใหเ้ป็นหนึง่เดยีวกนัโดยกษัตรยิเ์มนาปฐมกษัตรยิแ์หง่ราชวงศท์ี่  1  นําทา่นชมพพิธิภณัฑ์

รามเซสทีส่องแหง่เมอืงเมมฟิส(Rameses II Museum)สถานทีเ่ก็บรปูแกะสลักขนาดใหญข่อง

ฟาโรหร์ามเซสที่  2 ทีม่ฝีีมอืการแกะสลักเป็นเยีย่มและงดงามมากระหวา่งทางทา่นยงัจะไดเ้ห็นตน้



อนิทผาลัมขึน้สวยงามเป็นทวิแถวสวยงามอกีดว้ยไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุไคโร 

ระยะทาง 30 กม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั               โรงแรม Hilton Pyramids Golf ระดบั 5 ดาว (3 คนื) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม กรงุไคโร – มหาพรีามดิกซีา่ - พพิธิภณัฑอ์ยีปิต ์         (B/L/D) 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

นําทา่นเดนิทางสู่ทีร่าบกซีา (Giza) ทางฝ่ังตะวันตกของแมน้ํ่าไนล ์ซึง่ชาวอยีปิตโ์บราณถอืวา่เป็น

ดนิแดนทีช่าวอยีปิตโ์บราณจะใชช้วีติหลังความตาย นําทา่นชม มหาพรีามดิหนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรย์

ของโลกยคุโบราณ ซึง่เป็นแหง่เดยีวทีย่งัหลงเหลอือยูแ่ละคงสภาพอยูอ่ยา่งสมบรูณ์ เป็นทีซ่ ึง่องค์

ฟาโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณสรา้งขึน้เพือ่ฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญแ่ละ

เกา่แกท่ีส่ดุของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 30 ปี โดยใชก้อ้นหนิซึง่หนักกอ้นละ สองตันครึง่ มากกวา่

สองลา้นสามแสนกอ้น และหนิขนาดใหญแ่ตล่ะกอ้นวางชดิตดิกนัแบบแนบสนทิมาก แมแ้ตก่ระดาษก็

สอดไมผ่า่นชมสฟิงซท์ีแ่กะสลักจากเนนิหนิธรรมชาต ิมสีว่นหัวเป็น พระพักตรข์องฟาโรหแ์ละลําตัว

เป็นสงิโต ทา่นอาจจะขีอ่ฐูกลางทะเลทรายชมทวิทัศนร์อบ ๆ โดยมหีมู ่พรีามดิเป็นฉากหลัง อสิระเดนิ



เทีย่วตามอธัยาศัย (หรอืปีนเขา้ไปชมภายในตัวปีระมดิซึง่เชือ่วา่เป็นทีฝั่งพระศพขององคฟ์าโรห์

ผูส้รา้งพรีามดินัน้ ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ ่มทีางเดนิซึง่เราสามารถเดนิลงไปดไูด ้คา่เขา้ชม

ไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่บรกิารทัวร ์และตอ้งไปเขา้ควิซือ้บตัรเอง เนือ่งจากในแตล่ะวันจะมผีูเ้ขา้ชมไดไ้ม่

เกนิวันละ 300 คนเทา่นัน้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู่พพิธิภณัฑอ์ยีปิต ์(Egyptian Museum)เป็นทีเ่ก็บรักษาโบราณวัตถล้ํุาคา่ไมตํ่่า

กวา่ 120,000 ชิน้ พพิธิภณัฑแ์หง่นีถ้อืเป็นหนึง่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วระดับตน้ๆในกรงุไคโร พพิธิภณัฑ์

นีม้สีองชัน้ ชัน้ลา่งเป็นแหลง่รวมบนัทกึเหตกุารณในกระดาษปาปิรัสและเหรยีญตราตา่งๆทีม่ใีชใ้นยคุ

อยีปิตโ์บราณ สว่นชัน้บนมขีา้วของเครือ่งใชข้องกษัตรยิส์องราชวงศส์ดุทา้ยของยคุอยีปิตโ์บราณและ

สิง่ของลํ่าคา่อืน่ๆจากหบุเขากษัตรยิ ์ไฮไลตร์วมไปถงึวัตถโุบราณจากสสุานของฟาโรตต์ตุันคาเมน

และมมัมีร่าชวงศท์ัง้หมดในยคุนัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั              โรงแรม Hilton Pyramids Golf ระดบั 5 ดาว 

 

 

 

 



วนัทีส่ ี ่ มสัยดิซุลตา่น ฮาซซาน –มสัยดิอบินัตลูนู - ตลาดขา่น ลลี ี ่- ถนนมยุส ์(B/L/D) 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

นําทา่นเขา้ชมสัยดิซุลตา่น ฮาซซาน (Sultan Hassan Mosque)มสัยดิขนาดใหญส่รา้งเสร็จใน

ปีค.ศ1363 โดย Sultan an-Nasir Hasan ซึง่เป็นสลุตา่นในราชวงค์ Mamluk ราชวงศน์ีม้คีวาม

น่าสนใจมาก เพราะเดมิเป็นทาสชาวเตริก์พืน้เพมาจากเอเชยีกลาง เขา้มารับใชเ้ป็นทหารสว่นตัวซา

ลาดนิผูส้รา้ง Cairo Citadel ทาสทหาร Mamluk ถกูเทรนดใ์ชแ้ทนทหารแอฟรกินัผวิดําในราชสํานัก

อยีปิต ์โดยทาสเหลา่นีถ้กูซือ้มาขณะเป็นเด็กชาย ฝึกใหอ้า่นออกเขยีนได ้เรยีนวชิาการตอ่สู ้มารยาท

การเขา้สงัคมและเขา้รดีเป็นสนุยีม์สุลมิ เมือ่โตเป็นผูใ้หญก่็ถกูปลดใหเ้ป็นอสิระ แตข่ึน้กบัเจา้นายทีซ่ ือ้

มาชบุเลีย้ง และถกูวางทํางานสําคัญตา่งๆใหเ้จา้นาย โดยทาสเหลา่นีจ้ะถกูมองวา่เป็นเสมอืนญาติ

มากกวา่ทาสรับใชท้ั่วไป เพราะถกูชบุเลีย้งแตเ่ด็ก 

การสรา้งมสัยดินีใ้ชเ้วลาเกอืบ 8 ปี โดยใชเ้งนิกวา่ 2-3 หมืน่ดนีาตอ่วันเป็นคา่แรง ซึง่ถอืเป็นโครงการ

กอ่สรา้งทีแ่พงทีส่ดุในยคุ Medieval Egypt เลยทเีดยีว เมือ่สรา้งเสร็จถกูมองวา่เป็นสิง่กอ่สรา้งที่

ย ิง่ใหญเ่ทยีบเขยีงปีรามดิทีก่ซีา่เลยทเีดยีว มสัยดินีถ้กูออกแบบมาใหม้สีว่นทีเ่ป็นสสุานเพือ่ไวเ้ก็บศพ

ของ Sultan an-Nasir Hasan ซึง่เป็นผูส้รา้ง แตก่ลับไมม่ศีพของเขา นีเ่ป็นเพราะวา่ซลุตา่นถกูฆา่

ตายดว้ยอายเุพยีง 27 ปี ในขณะทีย่งัสรา้งมสัยดิไมเ่สร็จ โดยแมท่ัพคูใ่จทีเ่อาศพไปทิง้จนหาศพไม่

เจอ สาเหตมุาจากการที ่Sultan an-Nasir Hasan ใชจ้า่ยสรุยุสรุา่ย สรา้งมสัยดิใหญโ่ตเกนิกําลัง และ

ใชเ้งนิปรนเปรอนารแีละใชจ้า่ยฟุ่ มเฟือย ทัง้ทีป่ระเทศชาตปิระสบปัญหาเศรฐกจิอยา่งหนัก 

จากนัน้น่านเขา้ชม มสัยดิอบินัตลูนู (Mosque of Ibn Tulun)ถกูสรา้งขึน้โดยอาหมดัอบินัตลูนู 

เจา้เมอืงอยีปิตใ์นขณะนัน้ ในชว่งปี ค.ศ. 876-879 มสัยดิแหง่นีจ้งึมคีวามเกา่แกม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ใน

อยีปิตซ์ ึง่ถกูตัง้อยูใ่นสวนและลอ้มรอบดว้ยหอ้งโถงทัง้ 4 ดา้นมโีครงสรา้งลักษณะคลา้ยกน้หอย ดว้ย

ความงดงามและลกึลับของมสัยดิ อบินัตลูนูแหง่นี ้จงึถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยทําภาพยนตเ์รือ่งเจมส์

บอน ภาค The Spy Who Loved Me มาแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย นําทา่นเทีย่วชมตลาดขา่น ลลีี ่(Khan El Khalili Bazaar)หรอืฮเูซน็ ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของ

พืน้เมอืงสวยๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นขวดน้ําหอมทีทํ่าดว้ยมอื สนิคา้ตา่งๆ ทีทํ่าจากหนังอฐู เครือ่ง

ทองรปูพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีร่ะลกึตา่งๆ 

หมายเหต ุอยา่ลมืซือ้จีท้ําดว้ยทองคาํหรอืเงนิแกะสลกัชือ่แบบภาษาอยีปิตโ์บราณ 

(Hieroglyphic Characters)ของทา่นเองหรอืญาตมิติร เพือ่เป็นของฝาก ในรปูทรงยาวเกแ๋ละ

สวยแปลกมาก ซึง่มชี ือ่ตามภาษาพืน้เมอืงวา่ คารท์ชู แปลวา่มอีายอุนัยนืยาว คารท์ชูนี ้องคฟ์าโรห์

โบราณใชส้ลักชือ่ขององคเ์องตามโบราณสถานและสสุานของพระองค ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอ่เนือ่งกบัตลาดขา่นนัน้คอื ถนนมยุส ์(Muizz Street) 1 ในถนนสายเกา่แกข่องไคโรซึง่องคก์าร

สหประชาชาตไิดย้กยอ่งวา่เป็นสถาปัตยกรรมอนัล้ําคา่ของโลกอสิลามบรเิวณทางทศิเหนอืของถนน

นัน้จะมปีระต ูBab Zuweila 1 ใน 3 ประตทูีส่รา้งขึน้ในสมยัออตโตมนั ดว้ยความงามโดยรอบของถนน

แหง่นีนั้น้ทําใหม้คีนกลา่วขนานนามวา่ เป็น พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั โรงแรม Hilton Pyramids Golf ระดบั 5 ดาว 

วนัทีห่า้ สนามบนิกรงุไคโร – สนามบนิลกัซอร–์ หบุผากษตัรยิ ์- เช็คอนิเรอืสาํราญ (-/L/D) 

04.30 น. นําทา่นเดนิทางไปสนามบนิไคโร เพือ่เดนิทางไปเมอืงลกัซอร ์(Luxor) 

06.30 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงลักซอรโ์ดยสายการบนิ Egypt Airเทีย่วบนิ MS62 



07.35 น.        เดนิทางถงึสนามบนิลักซอร ์

นําทา่นเดนิทางไปสูเ่ขตเวสตแ์บงค ์(West Bank)หรอืเมอืงทางฝ่ังตะวันตกของแมน้ํ่าไนล ์จากนัน้

นําทา่นไปชม หบุผากษตัรยิ ์( Valley of The Kings)ซึง่เป็นสถานทีฝั่งพระศพของฟาโรห ์62 

พระองค ์แยกตามสสุานตา่งๆในบรเิวณหบุผา นําทา่นชม วหิารฟาโรหแ์ฮตเซปซุต ( Mortuary 

Temple of Hatsheput) เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้จากหนา้ผาหนิทีม่คีวามสงูกวา่ 300 เมตรยอ้นกลับไป

เมือ่เกอืบ 1,500 ปีกอ่นครสิตกาลแฮตเซปซตุเป็นพระมเหสขีองฟาโรหท์ธุโมซสิที ่2 (Tuthmosis II) 

ซึง่พระนางก็ไมใ่ชพ่ระมหเสอีงคเ์ดยีวของกษัตรยิแ์ตม่รีาชนิไีอซสิเป็นมเหสรีองอกีพระองคห์นึง่โชค

รา้ยทีพ่ระมเหสแีฮตเซปซตุไมม่พีระโอรสกบัฟาโรหแ์ตเ่ป็นพระนางไอซสิทีม่พีระโอรสทีส่ามารถครอง

บงัลังกต์อ่ไดห้ลังจากฟาโรหท์ธุโมซสิที ่2 สิน้ ทําใหพ้ระโอรสของพระนางไอซสิตอ้งขึน้ครองบงัลังก์

เป็นฟาโรฟ์ทธุโมซสิที ่3 (Tuthmosis III) แตเ่นือ่งจากตอนนัน้พระโอรสยงัเล็กมากนักทําใหพ้ระนาง

แฮตเซปซตุตอ้งสําเร็จราชการแทน แตห่ลังจากปีที ่ 7 พระนางก็อา้งสทิธิข์องการเป็นธดิาเทพสรุยิ

เทพอามอน (รา)และสถาปนาตนเองขึน้เป็นฟาโรห ์หยบิเครามาสวมใสพ่รอ้มทัง้แตง่องคท์รงเครือ่ง

ประหนึง่บรุษุซึง่แสดงถงึอํานาจและความเป็นกษัตรยิทํ์าใหพ้ระนางแฮตเซปซตุเป็นฟาโรหห์ญงิองค์

แรกและองคเ์ดยีวของอยีปิตใ์นชว่งทีร่าชนิมีเีคราองคป์กครองไพรฟ้่าประชาชน ถอืเป็นชว่งเฟ่ืองฟู

อยา่งมากอกียคุหนึง่ทเีดยีวอกีเรือ่งทีน่่าสงัเกตคอื น่าจะมปีระชาชนทราบวา่พระองคเ์ป็นสตร ี

เนือ่งจากภาพงานแกะสลักของพระองคม์ทีรวดทรงองคเ์อวเหมอืนกบัผูห้ญงิ 

จากนัน้นําทา่นชม Colossi of Memnon เป็นทีต่ัง้ของรปูปัน้หนิขนาดยกัษ์ของฟาโรห ์Amenhotep 

ที ่3 รปูปัน้ทีข่าซา้ยและขวาของทา่นเป็นรปูปัน้ของมเหส ี Tiyและพระมารดา Mytemwiyaทีไ่ดช้ือ่วา่ 

Colossi of Memnon นัน้มาจากการทีเ่มือ่ครัง้ทีแ่ผน่ดนิไหวโครงสรา้งหนิถกูกระทบกระเทอืนทําให ้

เมือ่ลมผา่นแลว้มเีสยีงเหมอืนเสยีงรอ้งไหค้ร่ําครวญยามกอ่นรุง่สางผูค้นจากตะวันตกทีเ่ขา้มาอยูใ่น

สมยันัน้จงึนกึถงึตํานานกษัตรยิเ์มมนอนในตํานานกรกีทีถ่กู Achilles ฆา่ตาย และจนิตนาการไปวา่เป็น 

Eos บดิาของเมมนอนทีย่งัเสยีใจอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่ทําการเชค็อนิขึน้ เรอืสําราญลอ่งแมนํ่า้ไนล ์( MS 

Royal Adventure Nile Cruise)พกับนเรอืสาํราญ 4 คนื 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง บนเรอืสําราญ 

 การเทีย่วอยีปิตต์อนกลาง นยิมเทีย่วโดยเรอืลอ่งแมน้ํ่าไนล ์นักทอ่งเทีย่วจะคา้งแรมบนเรอืสําราญที่

สงู 4 ชัน้ โดยเรอืแตล่ะลํามหีอ้งอยู ่ 50-100 หอ้ง บนเรอืมีหอ้งอาหาร สระวา่ยน้ํา ทีอ่อกกําลังกาย 

สปา โซนอาบแดดและรา้นคา้ ซึง่นักทอ่งเทีย่วทีพั่กอยูจ่ะ สามารถรับประทานอาหารไดถ้งึ 3 มือ้และ

ขนมวา่งยามบา่ยบนเรอืบรกิารทกุวัน เรอืจะเทยีบทา่เมือ่ถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 แมนํ่า้ไนล์(Nile River)เป็นแมน้ํ่าทีย่าวทีส่ดุใน ทวปีแอฟรกิา ความยาว 6,650กโิลเมตร เริม่จาก 



ทะเลสาบวคิตอเรยี (Lake Victoria) ในประเทศแทนซาเนยี(Tanzania)ไหลผา่นทัง้หมด 11ประเทศ

และทะเลทรายซดูานกอ่นจะลงทะเลเมดเิตอรเ์นเนยีน หลอ่เลีย้งอารยธรรมและชนชาตโิบราณและ

รุง่เรอืงทีส่ดุในโลก เนือ่งจากแมน้ํ่าไนลไ์หลผา่นทะเลทราย ทําใหม้กีารเปลีย่นเสน้ทางทกุปี  

จนกระทั่งปี ค.ศ. 1971 ทีม่กีารสรา้งเขือ่นอสัวาน (Aswan Damn)และ ทะเลสาบเนเซอร ์ (Nasser 

Lake) โดยเขือ่นนีม้คีวามสําคัญเป็นตัวควบคมุน้ําจากแมน้ํ่าไนลไ์มใ่หไ้หลทว่มในหนา้น้ําหลาก ซึง่ใน

ประวัตศิาสตรก์วา่ 5,000ปีของอยีปิตจ์ะเห็นวา่ชาวอยีปิตต์อ้งตอ่สูก้บัภยัแลง้ และน้ําทว่มเสมอมา 

เขือ่นนีส้รา้งเสร็จในปี ค.ศ.1971 โดยรัฐบาลองักฤษและฝร่ังเศสเป็นผูอ้อกเงนิเพือ่เป็นการแลกกบั

สทิธิใ์นการเดนิเรอืขา้มคลองสเุอต  (Suez Canal) คลองนีเ้ป็นการขดุทางน้ําเพือ่ทะลรุะหวา่ง ทะเล

เมดเิตอรเ์นเนยีน ถงึทะเลแดง ซึง่จะรน่ระยะทางเดนิเรอืไดถ้งึ 8พันกวา่กโิลเมตร มมีลูคา่ทาง

เศรษฐกจิมหาศาลสําหรับชาตติะวันตก เคยมคีวามตงึเครยีดระหวา่งองักฤษกบัฝร่ังเศสในชว่งยคุ 70 

ในการแยง่สทิธคิวบคมุคลองซเุอส ทีข่ดุขึน้จากการแลกเปลีย่นในการสรา้งเขือ่น และใกล ้ๆ นีย้งัมกีาร

สรา้งเขือ่นในประเทศตน้น้ําเพือ่ดักน้ําจากทะเลสาบวคิตอเรยีโดยตรง ทีอ่ยีปิตแ์ละประเทศเพือ่บา้น

ตา่งๆแยง่กนัอกี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่บนเรอืสําราญพรอ้มโชวแ์ละการแสดงตา่ง  ๆ

วนัทีห่ก วหิารคารน์คั - วหิารลกัซอร ์-วหิารเอ็ดฟ ู                                                  ( B/L/D) 

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ บนเรอืสาราญ 

 นําทา่นขึน้ฝ่ังอกีครัง้เพือ่เทีย่วชมเขตตะวนัออก (East Bank)นําทา่นชมมหาวหิารคารน์คั ( The 

Temple of Karnak)เป็นวหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ตัววหิารหลังเดยีวมเีนือ้ทีถ่งึ 60 เอเคอร ์ซึง่ใหญ่

พอทีจ่ะนําโบสถข์นาดใหญข่องยโุรปไปวางไดถ้งึ 10 หลัง มหาวหิารแหง่นีเ้ริม่กอ่สรา้งในสมยัฟาโรห ์

ทตุโมซสิที ่1 เพือ่ถวายแดเ่ทพอมอน-รา เมือ่กวา่ 3600 ปี มาแลว้ หลังจากนัน้ ฟาโรหอ์งคต์า่งๆ ก็

เริม่สรา้งเพิม่เตมิ ทําใหว้หิารมขีนาดใหญข่ึน้อยา่งมาก แตเ่ห็นความยิง่ใหญข่องวหิารแลว้ ขอใหท้กุ

ทา่นลองจนิตนาการดวูา่ชาวอยีปิตโ์บราณใชว้ธิใีดในการขนยา้ยเสา และหนิ พรอ้มทัง้การแกะสลัก

ลวดลาย ซึง่เมือ่ทา่นเห็นความสงูแลว้ก็จะยิง่ทําใหน้กึไมอ่อกก็เป็นได ้วา่เขาใชว้ธิทํีาอยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังจากนัน้นําทา่นชม วหิารลกัซอร ์( The Temple of Luxor)ซึง่สรา้งถวายแกเ่ทพอมอน-รา 

กษัตรยิแ์หง่เทพเชน่กนั วหิารนีไ้ดรั้บการบรูณะในปี ค.ศ. 1883 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง บนเรอืสําราญ 

บา่ย  เรอืลอ่งไปยงัเมอืงเอ็ดฟู (Edfu)ผา่นเมอืงเอสนา่ (Esna) 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่บนเรอืสําราญพรอ้มโชวแ์ละการแสดงตา่ง  ๆ

วนัทีเ่จ็ด วหิารเอ็ดฟ ู– คอมออมโบ - อสัวาน                                                          (B/L/D)  

เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ บนเรอืสาราญ 

นําทา่นขึน้ฝ่ังเพือ่ชมวหิารเอ็ดฟู (Edfu Temple) สรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพเจา้ฮอรัส ซึง่สรา้งดว้ยหนิสี

ดํา ในสมยัพระนางคลโีอพัตรา เมือ่ประมาณเกอืบ 2000 ปีมาแลว้ พเิศษใหท้า่นไดข้ ีม่า้เพือ่นชม

เมอืงโบราณเอ็ดฟู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นกลับขึน้เรอื 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง บนเรอืสําราญ 

บา่ย                เรอืลอ่งตอ่ไปยงั เมอืงคอมออมโบ (Kom-Ombo) 

นําทา่นขึน้ฝ่ังเพือ่ชม วหิารคอมออมโบ (Kom-Ombo Temple) เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้เพือ่บชูาเทพ

เจา้สององคค์อื เทพโซเบค (Sobek) มเีศยีรเป็นจระเข ้เทพเจา้แหง่ลําน้ําและความอดุมสมบรูณ์ วหิาร

อยูด่า้นขวามอื สว่นวหิารทางดา้นซา้ยบชูาเทพฮอรัส (Horus) มเีศยีรเป็นเหยีย่ว เทพเจา้แหง่การตอ่สู ้

และความกลา้หาญไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นกลับขึน้เรอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นกลับขึน้เรอื เรอืลอ่งตอ่ไปยงัเมอืงอสัวาน (Aswan)   

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่บนเรอืสําราญพรอ้มโชวแ์ละการแสดงตา่ง  ๆ

วนัทีแ่ปด เขือ่นอสัวาน - วหิารฟิเล - อสัวาน                        (B/L/D) 
เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ บนเรอืสาราญ 

ชว่งเชา้เป็นเวลาอสิระบนเรอืสําราญ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง บนเรอืสําราญ 

จากนัน้นําทา่นขึน้ฝ่ัง เพือ่เทีย่วชมเขือ่นอสัวาน (Aswan Dam)ตัง้อยูท่ีเ่มอืงอสัวาน ประเทศอยีปิต์

เป็นเขือ่นขนาดใหญท่ีส่รา้งขึน้ในปี คศ. 1960 เพือ่ชว่ยใหม้น้ํีาหลอ่เลีย้งไรน่าตลอดปีอกีทัง้ยงัใชพ้ลัง

น้ําเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าเพือ่ใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของคนทัง้ประเทศและเพือ่ป้องกนัน้ําไหล

ทว่มจากแมน้ํ่าไนลเ์วลาฝนตกหนักเขือ่นแหง่นีม้คีวามยาว 36,000 เมตรซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถ

มองเห็นทะเลสาบทีเ่กดิจากการสรา้งเขือ่นสรา้งแมน้ํ่าไนลค์อื ทะเลสาบนัสเซอร์ (Nasser) มคีวามลกึ 

80 เมตรและกวา้ง 10 เมตรอกีดว้ยจากนัน้ นําทา่นเทีย่วชม วหิารฟิเล ( Philae Temple หรอื 

Temple of Isis)ตัง้อยูเ่มอืงอสัวานประเทศอยีปิต ์เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้เพือ่บชูาเทพไีอซสิเป็นวหิาร

ทีม่คีวามสําคัญและงดงามมากในอดตีวหิารนีเ้คยถกูสรา้งขึน้บนเกาะฟิเลกลางแมน้ํ่าไนลแ์ตเ่มือ่

เขือ่นอสัวานสรา้งเสร็จ วหิารทัง้วหิารก็จมอยูใ่ตร้ะดับน้ํานานาชาตจิงึเขา้มาชว่ยเหลอืโดยการทํา

ทํานบกัน้น้ําและคอ่ยๆยา้ยหนิทลีะกอ้นขึน้มาสรา้งวหิารแหง่ใหมท่ีเ่กาะอากลิเกยีแทนทีว่หิารเดมิแหง่

นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นกลับขึน้เรอื  

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่บนเรอืสําราญพรอ้มโชวแ์ละการแสดงตา่ง  ๆ   

วนัทีเ่กา้ เช็คเอาทเ์รอืสาํราญ –สนามบนิอสัวาน– สนามบนิไคโร                           (B/-/-) 
เชา้                รบัประทานอาหารเชา้ บนเรอืสาราญ 

หลังอาหารเชา้ใหท้า่นไดเ้ก็บสมัภาระและทําการเชค็เอาท ์

ออกเดนิทางสูส่นามบนิเมอืงอสัวาน 

15.50 น.        ออกเดนิทางสูส่นามบนิไคโร ประเทศอยีปิตโ์ดยสายการบนิ Egypt Airเทีย่วบนิที่ ีMS85 

17.15 น. ถงึสนามบนิไคโร เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

23.00น. ออกเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทยโดยสายการบนิEgypt Air เทีย่วบนิที่ ีMS96 

วนัทีส่บิ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

13.10น. เดนิทางถงึเมอืงไทยโดยสวัสดภิาพ 



 

อตัราคา่บรกิาร 

 

ราคานีย้งัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถ 2,500 บาท/ทา่น 
 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ , 

การเมอืง, สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ การบรกิารของรถบสันําเทีย่วในตา่งประเทศ 

ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวนัละ 8 ช ัว่โมง มอิาจเพิม่เวลาได ้โดยมคัคเุทศกแ์ละคนขบัจะเป็นผูบ้รหิาร

เวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวนัเดนิทางน ัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์:รายการทวัรอ์าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

อตัราคา่บรกิารรวม 

    คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ และตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศอยีปิต ์ตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และ   

   คา่ภาษีน้ํามนั 

 โรงแรมทีพ่ัก 7 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

-Hilton Pyramid Golf Cairo หรอืเทยีบเทา่ 3 คนื  

-MS Royal Adventure Nile Cruise หรอืเทยีบเทา่ 4 คนื 

 คา่วซีา่อยีปิต ์

 คา่รถโดยสารปรับอากาศ ตามทีร่ะบรุายการ (วันทีม่ทีัวร ์แลมกีารรับสง่) 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ (อาหารเชา้ 6 มือ้ อาหารกลางวัน 7 มือ้ อาหารคํ่า 7 มือ้ ) 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 2,000,000 บาท มรีายละเอยีดความคุม้ครองตามเงือ่นไข

กรมธรรม ์ 

-คุม้ครองวงเงนิ 2,000,000 บาท สําหรับ ผูเ้ดนิทางอาย ุ1-75 ปี 

-คุม้ครองวงเงนิ 1,000,000 บาท สําหรับผูเ้ดนิทางอาย ุ76 ปีขึน้ไป 

-เด็กทารกอายตํุ่ากวา่ 1 ปี ไมส่ามารถทําประกนัการเดนิทางได ้

-กรมธรรมน์ี ้ไมคุ่ม้ครองผูท้ีเ่ดนิทางไป หรอืผา่น 3 จังหวัดชายแดนใต ้ปัตตาน ียะลา นราธวิาส 

 คา่บรกิารนํา้ดืม่ทา่นละ 1 ขวดตอ่วนั 

 สเปรยแ์อลกอฮอลฆ์า่เชือ้ 1 ขวดตอ่ทา่น 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

× คา่ทปิคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 

เดนิทาง 
ผูใ้หญ ่ 

พกัหอ้งละ  

2-3 ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอาย ุ 

2 -12 ปี  
พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่
(มเีตยีงเสรมิ) 

เด็กอายตุํา่กวา่ 

12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(ไมม่เีตยีง
เสรมิ) 

พกัเดีย่วจา่ย
เพิม่ 

29 ก.ย.-8 ต.ค. 2565 69,900.- 69,900.- 66,900.- 62,900.- 15,000.- 



× คา่ตรวจRT PCR ขาออกจากประเทศไทย (ถา้ม)ี 

× คา่ตรวจ RT PCR ขาเขา้ประเทศไทย (ถา้ม)ี 

× คา่โรงแรมกกัตวัตอนมาถงึประเทศไทย (Test&Go / ASQ) 

× คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ คา่ทําหนังสอืเดนิทาง           

คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ นอกเหนอืจากรายการ  

× คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก 

× คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่น้ํีาหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆกําหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาด

มาตรฐาน (สายการบนิEgypt Airอนญุาตใหโ้หลดสมัภาระไดท้า่นละ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กนิ 23 กก.) 

× คา่ภาษีน้ํามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ตามประกาศของสายการบนิภายหลังจากวันทีจ่อง 

× คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามอธัยาศยั 

× ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

 

บรษิทัฯของสงวนสทิธิใ์หบ้รกิารแกผู่ท้ ีฉ่ดีวคัซนีครบ 2 เข็ม  

ประเทศอยีปิต ์รบัรองการฉดีวคัซนีทกุยีห่อ้ 

พาสปอรต์ : จะตอ้งมอีายคุงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปและเหลอืหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 2 หนา้ หาก

ไมม่ัน่ใจโปรดสอบถาม 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอวซีา่ VISA 

o หนงัสอืเดนิทางทีเ่หลอือายใุชง้านไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืนและมหีนา้พาสปอรต์วา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้+ หนงัสอื
เดนิทางเลม่เกา่ทีม่ที ัง้หมดตวัจรงิทกุเลม่ 

o รปูถา่ยส(ีตอ้งถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน ฉากหลงัเป็นสขีาวเทา่น ัน้ ) ขนาด 2 นิว้จํานวน 1รปู  
 

 

 

 

 

 

 

 

o หลกัฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด 
* คา้ขายสําเนาหลักฐานทางการคา้ เชน่ใบรับรองจากกระทรวงพาณชิยห์รอืใบทะเบยีนการคา้ทีม่ชี ือ่ผูเ้ดนิทาง  + 

แปลภาษาองักฤษอายไุมเ่กนิ 3 เดอืนนับจากวันทีจ่ะเดนิทาง 

*พนกังานบรษิทัหนังสอืรับรองการทํางานตัวจรงิระบชุือ่-ตาํแหนง่-เงนิเดอืน-วนัลาใหค้รบเป็นภาษา 

องักฤษในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคํุาวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะ 

สถานทตู 

*เจา้ของบรษิทัและกรรมการบรษิทั สําเนาหนังสอืจดทะเบยีนบรษัิท 2 แผน่แรกภาษาไทย+แปลภาษาองักฤษ 



*ขา้ราชการและนกัเรยีนหนังสอืรับรองจากตน้สงักดัหนังสอืรับรองเป็นภาษาองักฤษตัวจรงิ 

o หลกัฐานแสดงฐานะการเงนิ(สถานทตูรบับญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ สว่นบญัชอีืน่ๆนอกจากออมทรพัยแ์ละ

เอกสารแสดงทางการเงนิอืน่ๆ สามารถยืน่แนบเพิม่เตมิได ้ท ัง้นีเ้พือ่ใหห้ลกัฐานการเงนิของทา่นสมบรูณ์ 

ทีส่ดุ) 

*1.หนงัสอืรบัรองจากธนาคารในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคํุาวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN  

แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู 

** กรณุาสะกดชือ่ใหต้รงกบัหนา้พาสปอรต์(ทางเอเจนทจ์ะเป็นคนแจง้ลกูคา้วา่ควรจะตอ้งไปขอจาก 

ธนาคารวนัไหนอกีคร ัง้นงึ) 

* เด็กจะตอ้งทําเอกสารรับรองบญัช ียอ้นหลัง 6 เดอืนบญัชอีอมทรัพยต์ัวจรงิจากทางธนาคารบดิาหรอืมารดา เพือ่ใช ้

ในการยืน่ 

*สาม-ีภรรยาทีม่กีารจดทะเบยีนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงนิรว่มกนัไดแ้ตใ่หท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ

ชดุตัวจรงิเทา่นัน้ 

o กรณีเด็กอายตุํา่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์  / หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา/มารดาคนใดคนหนึง่ หรอืบดิามารดาไมไ่ด ้ 

เดนิทางทัง้สองคนตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่ง ประเทศจากบดิาและมารดาซึง่จดหมายตอ้งออกโดย 

ทีว่า่การอําเภอ 

o สําเนาทะเบยีนบา้น 1 ชุด 

o สําเนาบตัรประชาชน หรอื สําเนาสตูบิตัร 1 ชุด 

o สําเนาทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ 1 ชุด 

***กรณีทีฝ่่ายใดฝ่านหนึง่เสยีชวีติ***จะตอ้งใช ้1.สําเนาสมรส 2.สําเนาใบมรณะบตัร โดยเอกสาร

ท ัง้หมดจะตอ้งมกีาร  

o สําเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี 1 ชุด 

o หากสถานทตูมกีารเรยีกสมัภาษณ์ทางบรษิทัฯขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพทัง้นีท้างบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ 

หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษัิทใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

o กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู 

ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

*หมายเหต*ุ การนดัควิยืน่วซีา่ ไมไ่ดข้ ึน้อยูก่บับรษิทัทวัรแ์ตอ่ยา่งใด แตข่ ึน้อยูก่บัจํานวนควิของสถานทตูใน

แตล่ะวนั เพราะฉะน ัน้ วนัทีล่กูคา้ตอ้งการยืน่วซีา่ ไมไ่ดห้มายความวา่ จะไดย้ืน่เสมอไป 

*เอกสารทีใ่ชย้ืน่อาจจะมปีรบัเปลีย่นบางอยา่ง ณ วนัทีจ่ะยืน่ ทางเอเจนทจ์ะอพัเดทอกีคร ัง้นงึ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป 

ทอ่งเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบเุทา่น ัน้ 

การปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิโดยจะหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลังจากทัวรอ์อก

เดนิทางภายใน 30 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมทัง้นีจ้ะคํานงึถงึประโยชน์

และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลัก 

 



→เง ือ่นไขการจอง และ วธิกีารชําระเงนิ: 

 

 มดัจําทา่นละ 20,000 บาทภายใน2 วัน หลังการยนืยนัการจอง 

สว่นทีเ่หลอือกีจํานวน 49,900 บาท ชําระภายในวนัที ่29สงิหาคม 2565  

 

 กรณีลกูคา้ทําการจองกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจํานวน 

 หากไมช่าํระคา่มดัจําตามทีกํ่าหนด ขออนุญาตตัดทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู ่

 - หากไมช่าํระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ภายในวันที ่29 สงิหาคม 2565บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการจอง

ของทา่นและคนืเงนิจํานวน 15,000 บาท 

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่ 

- คา่มดัจําบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจําโรงแรมทีพ่ัก 

- คา่บรกิารและการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจํ่าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี 

 เมือ่ทา่นชาํระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆ

ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 หากชาํระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่สาํเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบชุือ่พนกังานขายมาทา ง

อเีมล  

 สง่รายชือ่สาํรองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง ( Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้ม

ยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทางทอ่งเทีย่วทรปิใด , วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง , เบอรโ์ทร // หากไมส่ง่

สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง( Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่เสยีหายอนั

เกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกลุ และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋เครือ่งบนิ

ท ัง้ส ิน้ 

 

→เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ําระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ, เลือ่น หรอืขอคนื

เงนิ ไดท้กุกรณี และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้

ประเทศทีร่ะบไุว ้ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ รวมถงึเมือ่ทา่นออก

เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์

ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

***เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกจินําเทีย่วและมคัคเุทศก*์** 

บรษัิทฯ จงึกําหนดวันยกเลกิการจอง พรอ้มการหักเงนิ ดังนี ้ 

 ยกเลกิกอ่นวันที ่29 สงิหาคม 2565คนืเงนิมดัจําจํานวน 15,000 บาท  

 ยกเลกิระหวา่งวันที ่29 สงิหาคม-13 กนัยายน 2565มนีาคม 2565คนืเงนิคา่ทัวรจํ์านวน53,000 บาท 

 

โดยสว่นทีเ่หลอืหักเป็นคา่  

- คา่มดัจําบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

- คา่มดัจําโรงแรมทีพ่ัก 



- คา่บรกิารและการดําเนนิงานของบรษัิทฯ ซ ึง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีจํ่าเป็น 

- คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ (ถา้ม)ี  

 ยกเลกิต ัง้แตว่นัที ่14 กนัยายน 2565จนถงึวนัเดนิทางไมค่นืคา่ทวัรท์กุกรณี  

 

หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นทําการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั

ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ  10 
ทา่นตามทีก่ําหนด  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น้ํามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การยกเลกิบนิ, การประทว้ง , การ
นัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล , ภยัธรรมชาติ, การนําสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น , เกดิจาก
การโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพั่กใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี ่/ 
ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่น
การเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ไดแ้ละมคีา่ใชจ้า่ยโดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้ราบ 

10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯกํากบัเทา่นัน้ 

11. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณี
ทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรม
แรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระทําทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ี
เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุ หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขบัรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. การบรกิารของรถบสันําเทีย่วในยโุรป ตามกฎหมาย สามารถใหบ้รกิารวันละ 8 ชัว่โมง ในวันนัน้ๆ มอิาจเพิม่เวลา

ได ้โดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรในวัน

เดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 

14. Tax Refund ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิทฯ และขัน้ตอนการแลกภาษีเป็นความรับผดิชอบของผูเ้ดนิทาง ซึง่

ตอ้งไมทํ่าใหผู้ร้ว่มเดนิทางทา่นอืน่เดอืนรอ้น 

15. การนําสิง่ของมคีา่ทีซ่ ือ้จากตา่งประเทศเขา้สูร่าชอาณาจักรไทย มกีฎขอ้บงัคับทีล่ะเอยีด และนอกเหนอืความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ โปรดตรวจสอบรายละเอยีดของศลุกากรไทยโดยละเอยีด 

16. บรษัิทเอ็กซค์ลซูฟี เจอรน์ีย่ ์จํากดั เป็นตัวแทนในการตดิตอ่ทีพั่ก รา้นอาหาร ตลอดจนการเดนิทางจากประเทศ

ไทยสูจ่ดุหมายปลายทางตามรายการทัวรเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดเ้ป็นผูรั้บผดิชอบตอ่การยกเลกิ เปลีย่นแปลง หรอืขอ้จํากดั

ในการใหบ้รกิารของสายการบนิ ทีพ่ัก รา้นอาหาร บรษัิทรถทีใ่หบ้รกิารระหวา่งเดนิทาง บรษัิทรถไฟ สถานที่

ทอ่งเทีย่วตา่งๆตามรายการ  

 


