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รายการท่องเที่ยว 
วนัที่-1 กรุงเทพฯ  - - - 
21.00 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์ Q  สายการบินอียิปตแ์อร ์ (MS) ประตู 8      

มีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอํานวยความสะดวก 
 
วนัที่-2 กรุงเทพฯ - ไคโร - กีซา่ - ไคโร B L D 
00.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินอียิปตแ์อรเ์ที่ยวบินที่ MS 961  บินตรงสู่ไคโร (บนเคร่ือง

บริการอาหารและเคร่ืองดืม่) 
06.00 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงไคโร ผ่านข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและรบักระเป๋า 
06.05 น. ถึงสนามบิน กรุงไคโร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่ากรุงเทพฯ 5 ชัว่โมง) หลงัผ่านข ัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและรบักระเป๋า นําท่านออกดา้ยนอกพบกบัไกดท์อ้งถ่ินและนําท่านสู่รถโคช๊  แลว้ท่านเดิน
ทางเขา้ท่ีพกัระหว่างทางแวะชม สุสานทหารนิรนาม (Sadat Tomb) ท่ีสรา้งขึน้เพ่ือเป็นท่ีพกัช ัว่
กาลนานของทหารอียิปตท่ี์เสียชวิีตในสงครามกบัอิสราเอล และเป็นสุสานของอดีตประธานา ธิบดีอลั
วา ซาดดั ท่ีเสียชวิีตดว้ยฝีมือทหารองคร์กัษข์องเขาเอง  ขณะท่ีกาํลงัตรวจพลสวนสนาม   

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําท่านชม มหาปิรามิด (Great Pyramid) ท่ี เมืองกีเซห ์ (Gizeh) เป็นชือ่เรียกของสถานท่ีฝัง

พระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ (ปัจจุบนัคือ ไคโร) ครอบคลุมพืน้ท่ี 2,000 ตร.ม. บนท่ีราบสูง 
เป็นท่ีสงูชนั ริมขอบทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ ลาดลงประมาณ 40 ม. มีลําคลองจากแม่นํ้าไนลเ์ขา้สู่
ภายใน แยกเขตทะเลทรายออกจากเขตอุดมสมบูรณ ์ และเป็นท่ีตัง้ของมหาปิรามิด 3 องค ์ มีขนาด
ลดหลัน่กนัตัง้เรียงรายท่ามกลางทะเล ทราย โดยปิรามิดทัง้สามองคนี์้เป็นอนุสาวรียท์รงเรขาคณิต ท่ี
ชาวกรีกยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลก องคฟ์าโรหแ์ห่งอียิปตโ์บราณสรา้งเพ่ือฝ่ังพระ
ศพของพระองคเ์อง เป็นสิ่งก่อ สรา้งท่ีย่ิงใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของโลก ใชเ้วลาสรา้งนาน 30 ปี จาก

หินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกว่า 2 ตนั วางชดิกนัแมก้ระดาษก็สอดไม่ผ่าน ประกอบดว้ย ปิ
รามิด 3 องค ์ คือ ปิรามิดคีออพส ์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟูสรา้งเพ่ือเป็นสุสาน ในพืน้ท่ี 53 



 

 

ตร.ม. สูง 146 เมตรใชแ้ท่งหินในการสรา้ง 2.3 ลา้นแท่งหินแต่ละกอ้นวางชดิติดกนัแบบแนบสนิท 
แมก้ระดาษก็สอดไม่ผ่านภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชนีิ 
กอ้นหินท่ีใชทํ้าดว้ยหินแกรนิตรวมแลว้ไม่ตํ่ากว่า 60 ตนั  ถือเป็นปิรามิดท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลกกล่าวกนั
ว่าอาจนําวิหารเซน็ตปิ์เตอรท่ี์กรุงโรมรวมกบัวิหารเซน็ตป์อลท่ีลอนดอน และดโูอโมวิหารแห่งเมืองฟรอ
เรนซ ์ รวมไวใ้นปิรามิดแห่งนี้ไดอ้ย่างสบาย    ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ 
ในปี 2465 กอ่น ค.ศ.สงู136 เมตร ตํ่ากวา่ปิรามิด 10 เมตร สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทําให ้
ดูสง่ากว่าปิรามิ 2 องค ์ กินเนื้อท่ีประมาณ 1.6 ลา้นลูกบาศกเ์มตรผิวฉาบเรียบดว้ยหินปูนทูราผิว
ฉาบดว้ยหินแกรนิตสีชมพูมีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้งภายในถกูบกุรกุ ทําลายเสียหายมาก ปิรามิดมิเซริ
นุส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเรปี 2420 กอ่น ค.ศ.มีขนาดเล็กสดุ สงู 66.45 เมตร  
ปัจจุบนัสูงเพียง 62.18 ม. กวา้ง 108 ม. ชม สฟิงซส์ลกัจากเนินหินธรรมชาติ สูง 21เมตร 
ยาว 73 เมตรอยู่ดา้นหนา้ทางเขา้ทางเขา้ปิรามิดเครเฟรนส่วนหวัเลียนแบบพระพกัตรเ์ทพฮารม์าคิส
ลําตวัเป็นสิงสูง 20 เมตรความยาวตลอดลําตวั 57 เมตร ชาวอียิปตนั์บถือเสมือนหน่ึงเทพเจา้ 
พิเศษ!! ฟรี ขีอู่ฐ ชมปิรามิด (กรุณาทิปคนจูงอูฐท่านละ US$ 1)  

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ นําท่านชม การสาธิตวิธีทํากระดาษปาปิรุส (Papyrus Factory) กระดาษชนิดแรกของโลกซึง่

ทําจากตน้กก (Kok) ใชบ้นัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณใ์นสมยัโบราณชม 
โรงงานผลิตหวัน้ําหอม (Original Real Perfume Shop) มีใหท่้านเลือกหากว่า100กล่ิน 
อาทิ กล่ิน Aroma, Sandal Wood, 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั Le Meridien Pyramids Cairo ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่-3 ไคโร - อเล็กซานเดรีย - ไคโร B L D 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย ระยะทาง 218 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ    

3 ชัว่โมง เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรงุไคโรเมืองหลวงของอียิปตช์ว่งท่ีถกูปกครองโดยชาวกรีก 

 



 

 

อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของปากแม่นํ้าไนล ์ ติดทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน เดิมเป็นหมู่บา้นประมงเล็ก 
ๆ สรา้งโดยพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราช ปี 332 ก่อนคริสตกาลเป็นตํานานรกัอนัย่ิงใหญ่ของพระ
นางคลีโอพตัราและมารค์แอนโทนี ปัจจุบนัเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของโลกเดิน
ทางผ่านทะเลทรายท่ีมีสภาพเป็นกรวดปูน ทราย มีหญา้แหง้ขึน้เป็นหย่อม ๆ พระราชวงัมอนตา
ซาร ์ (Montaza Palace) ถกูสรา้งขึน้ในปี 1892 โดย Khedive Abbas II ตวัพระราชวงัตัง้อยู่
บนเนินเขาสูง อยู่ทางทิศตะวนัออกของเมืองซานเดรีย ซึง่จากพระราชวงัสามารถมองเห็นชายหาดท่ี
สวยงามของเมืองอเล็กซานเดรียไดเ้ป็นอย่างดี นําท่านชมเมืองเกา่และเมืองใหม่ ชมหลุมศพใตดิ้นแห่
งอเล็กซานเดรีย  (Catacombs) 1 ใน7 ส่ิงมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง สสุานของชาวโรมนั
ในอดีตมีกวา่50,000 ศพสสุานแห่งนีมี้ 3 ช ัน้ ช ัน้ลา่งมีทางเดินติดต่อถึงกนัตลอดประมาณ 100 กม. 
สรา้งในศตวรรษท่ี 2 ลึก 32 เมตรนับเป็นสสุานท่ีมีสภาพสมบูรณแ์ละสวยงามท่ีสดุ ชม Pompey’ s  
Pillar เสาปอมเปย ์เป็นส่ิงสําคญัโบราณในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร 
โบราณสถานท่ีเก่าแก่และเป็นเสาหินท่ีสูงท่ีสุดของเมืองอเล็กซานเดรีย เป็นเสาหินแกรนิตสีแดงจาก
เมืองอสัวานสงู 30 เมตร หวัเสาประดบัดว้ยลวดลายคอรินเทรียน (ศิลปะกรีก) สรา้งถวายจกัรพรรดิ 
Diocletian ในปี ค.ศ. 297 บริเวณเดียวกนัมีรปูแกะสลกัสฟิงซ ์ 3 ตวัและNilometers หลงเหลืออยู่ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ นําท่านชม ป้อมปราการเคทเบย"์ (Qaitbay Citadel) โดยถ่ายภาพจากดา้นนอก ป้อม

ปราการโบราณท่ีมีความสวยงาม ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน โดยป้อมน้ันถูกสรา้งขึน้
ในชว่งสมยัศตวรรษท่ี 15 ในอดีตน้ันเป็นท่ีตัง้ของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหน่ึงในสิ่งมหศัจรรย ์
ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐานและไดมี้รบัการทะนุบํารุงต่อเติมจากสุลต่านเคท
เบย ์ (Sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay) จวบจนปัจจบุนัป้อมปราการเคทเบยไ์ดก้ลายเป็น
หน่ึงในพิพิธภณัฑท์างทะเลท่ีมีนักท่องเท่ียวเขา้ชมเป็นจาํนวนมาก จากน้ันรถแลน่เลียบชายทะเล                

 



 

 

เมดิเตอเรเนียนอนัสวยงามผ่านโบสถ ์ ประจาํเมืองและ หอสมุดท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก พิเศษ ..!! ฟรี ชม 
หอสมุดอเล็กซานเดรีย ท่ีใหญ่และทนัสมยัท่ีสดุในโลกภายในมีท่ีน่ังอ่านหนังสือเกือบ 2 พนัท่ีน่ังโดย
แยกเป็นส่วน ๆ มีหอ้งสมุดของเด็กเล็กและเด็กโต แยกส่วนกนันอกจากนี้ยงัมีหอ้งจดัแสดง แลว้แต่
โอกาส(มีค่าเขา้ชมแยกต่างหาก ไม่รวมในรายการ) หอ้งสมุดเคยตัง้และถกูเผาในศตวรรษท่ีสี่ โดยใช ้
เวลาการสรา้ง ใหม่ 12 ปี ดว้ยเงินทุน 220 ลา้นเหรียญสหรฐั เม่ือสองพนัหา้รอ้ยกว่าปีก่อน 
หอ้งสมุดอเล็กซานเดรียเป็นศูนยก์ลางการเรียนรูท่ี้สําคญัมาก อารคี์มิดิสและยูคลิดใชบ้ริการของ
หอ้งสมุดนีใ้นสมยัน้ัน ศนูยก์ลางการศึกษาคณิตศาสตรเ์คยอยู่กบัพิธากอรสั แต่สองศตวรรษหลงัจาก
พิธากอรสัเสียชวิีตลง ศูนยก์ารเรียนเลขไดย้า้ยไปอยู่ท่ีอเล็กซานเดรีย พระเจา้อเล็กซานเดอรท่ี์ไดช้ยั
ชนะเหนือกรีก เอเชยีไมเนอร ์ และอียิปต ์ ไดส้รา้งเมืองหลวงท่ีทรงตัง้พระทยัใหเ้ป็นเมืองท่ียอดเย่ียมท่ีสดุ
ในโลกเม่ือพโทเลมีขึน้ครองบลัลงักอี์ยิปต ์ อเล็กซานเดรียก็ไดเ้ป็นเมืองมหา วิทยาลยัแห่งแรกในโลก 
นักคณิตศาสตรแ์ละนักปราชญห์ลัง่ไหลสู่เมืองนี้  จากชือ่เสียงของหอ้งสมุดอเล็กซานเดรีย หอ้งสมุดอ
เล็กซานเดรีย ถกูทําลายหลายครัง้ ตัง้แต่ 47 ปีก่อนคริสตกาล เม่ือจเูลียส ซซีารโ์จมตีคลีโอพตัรา
ดว้ยการเผาท่าเรืออเล็กซานเดรีย หอ้งสมุดตัง้อยู่ติดกบัท่าเรือจึงพลอยถกูเผาไปดว้ย หนังสือนับแสน
เล่มถูกทําลาย แต่คลีโอพตัราตัง้พระทยัมั่นจะบูรณะหอ้งสมุดใหก้ลบัคืนมาดีเหมือนเดิม มารก์ แอน
โทนี  จึงยกทพัไปตีเมืองPergamum ท่ีมีหนังสือดี และขนหนังสือทัง้หมดกลบัอียิปต ์ สมควรแก่เวลา
นําท่านเดินทางกลบัสูก่รงุไคโร 

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั Le Meridien Pyramids Cairo ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่-4 ไคโร - ลกัซอร ์ B L D 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ นําท่าน ชมพิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์  ออกแบบโดยโดยสถาป นิคชาวฝรัง่เศส ชือ่ มาร ์

เซล โดน่อน  ผูช้นะเลิศการแขง่ขนัระหวา่งประเทศ เป็นสถานท่ีเก็บสะสมโบราณวตัถท่ีุเก่าแก่และลํา้
ค่ามากมาย ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตรจ์นกระทั่งยุคจกัรวรรดิโรมันมากมายกว่า 
120,000 ชิน้ เก็บรวบรวมและจดัแสดงเล่าเร่ืองราวความเป็นมาของอารยะธรรมอียิปตโ์บราณอนั
รุ่งเรืองไวไ้ดอ้ย่างสวยงาม โดยเฉพาะ หอ้งจดัแสดงสมบติัอนัลํา้ค่าขององคฟ์าโรหต์ุตนัคาเมน 
รวบรวมเคร่ือง ใชต้า่งๆของฟาโรหอ์ย่างครบครนั ชมโลงศพทองคําแทห้นัก 110 ก.ก. พรอ้มหนา้กาก
ทองคาํของฟาโรหต์ตุนัคาเมน หนัก 11 ก.ก. และ สมบติัสว่นตวัอีกมากมายของพระองค ์ เชน่ เตียง
บรรทม, รถศึก และเกา้อีบ้ลัลงักท์องคํา ชมรปูป้ันดินท่ีแสดงถึงชวิีต ประจาํวนัของชาวอียิปต ์ ชมพระ
เศียรของพระนางเนเฟอรติ์ติ 1 ใน 2 ชิน้ท่ีมีชือ่ของโลก (อีกชิน้อยู่ท่ีเบอรลิ์น) ชมพระรปูของฟาโรห ์
อคันาแตน-ฟาโรหนั์กปฏิวติั ชมพระรูปของพระนางฮตัเชปสุต (ฟาโรหส์ตรีองคเ์ดียวของอียิปต)์ 
นอกจากนี้ท่านยงัไดช้มสมบติัอนัลํา้ค่าอ่ืนๆ เชน่ แหวน, สรอ้ยขอ้มือ, สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต ลว้นมี
อายุกวา่ 3,300 ปี  สมัผสัความย่ิงใหญ่แห่งศาสตร ์การเตรียมตวัหลงัความตายของชาวอียิปต ์ หรือ  
การทํามมัม่ี (Mummy) ชมมมัม่ีของคนและสตัวท์ ัง้เด็กและผูใ้หญ่  พรอ้มร่วมคน้หาคําตอบแห่ง
ปริศนาคมัภีรม์รณะ (Book of the Death) เปรียบเสมือนของกาํนัลจากเทพแห่งความตาย 
 



 

 

 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
16.50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน อียีปต ์ เที่ยวบินที่ MS 359 สู่ เมืองลกัซอร ์ 
18.00 น. ถึง ลกัซอร ์เดิมชือ่ธีบสเ์ป็นเมืองหลวงเก่าปกครองโดยราชวงศท่ี์ 18 และ 19 ห่างจากกรงุไคโร 675 

กม. (เดินทางดว้ยรถไฟใชเ้วลา 1 คืน เคร่ืองบินใชเ้วลา 1 ชม.) ตัง้อยู่สองฝ่ังแม่นํ้าไนลพื์น้ท่ีส่วนใหญ่
เป็นท่ีแหง้แลง้ เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยโบราณ สถาน มีประวติัมากวา่ 3,000 ปี   

คํา่   บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั Sonesta Hotel Luxor ระดบั 5 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่-5 ลกัซอร ์ - ล่องเรือสําราญ B L D 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมจากนัน้ นําท่านชม วิหารลกัซอร ์ เป็นวิหารทราย
เนื้อละเอียดท่ีใหญ่มากตัง้อยู่ทางใตข้องวิหารคารนั์คซึง่มีขนาดเล็กกวา่สรา้งขึน้สําหรบับวงสรวง
พระผูเ้ป็นเจา้มีบางส่วนเหมือนกบัวิหารคารนั์คหนา้วิหารในสมยัโบราณเคยมีเสาโอเบลิสกต์ ัง้อยู่
สองตน้เคียงกนัปัจจุบนัเสาตน้หน่ึงถูกนําไปตัง้ไวท่ี้จตัุรสัคองคอรด์,กรุงปารีสเพ่ือเป็นของขวญั
แดก่ษตัริยน์โปเลียนหลุยสข์องฝรัง่เศส ในปี ค.ศ. 1835 มีรปูนขนาดเท่ากนัยืนเรียงโดยรอบ
ภายในชมรปูป้ันเต็มตวัของฟาโรหต์ตุนัคามอนและมเหสีขนาดเท่ากนั(ปรกติโดยทัว่ไปคนอียิปต ์
โบราณจะสรา้งรูปป้ันฟาโรหใ์หญ่กว่ามเหสีเพ่ือแสดงอํานาจเหนือกว่ามเหสี) สมยัฟาโรหร์าม
เสสท่ี2 พระองคไ์ดโ้ปรดใหส้รา้งอทุยานหนา้วิหารนี้ไป 3 กิโลเมตรตกแตง่ดว้ยรปู ปฏิมากรรม 
ทําดว้ยหินแกรนิตควอรท์ไซด ์ชม เสาโอบิลิสก ์ เสาบูชาสญัลกัษณแ์ห่งสุริยเทพหมายถึง



 

 

ความสวา่งและชวิีตตรงขา้มกบัปิรามิดอนัเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความไรวิ้ญญาณการสรา้งเสาโอบิ
ลิสกนิ์ยม สรา้งเป็นคู่ลกัษณะเป็นทรงยอดแหลมท่ีตดัมาจากหิน แกรนิตทัง้ตน้ มิใชนํ่าหินแต่
ละกอ้นมาประกอบกนั ทางเดินจะตรงเป็นแนวนับจากประตูทางเขา้ ไปจนถึงหอ้งบูชาเทพเจา้
ดา้นในสดุซึง่มีเพียงฟาโรหเ์ทา่น้ันท่ีเขา้ได ้ เสาแหง่นีมี้ปาฏิหาริยโ์ดยคร่ึงบนมีสีขาวซดี คร่ึงล่าง
เป็นสีเหลืองนวลเชือ่ว่าตัง้จิตอธิษฐานขอพรจากเสานี้ จะสมัฤทธิผ์ลดงัใจปรารถนา จากน้ันน่ัง
รถต่อไปชม วิหารคารน์คั ประกอบดว้ยอาคารใหญ่ โตมากมายหลายหลงั และเป็นวิหาร
โบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ไดร้บัการปฏิสงัขรณจ์ากฟาโรหห์ลายพระองคส์รา้งเพ่ือ
บูชาครอบครวัเทพเจา้ (Amon–Mut-Khonso) ถูกเคล่ือนยา้ยมาจากเมืองโบราณริมฝ่ังแม่นํ้า
ไนล ์ เน่ืองจากกระแสนํ้าจากเขือ่น อสัวานไหล่บ่าท่วมทางเขา้วิหารมีรปูแกะสลกัของสฟิงซ ์หวั
แกะน่ังหมอบเป็นแถวสองขา้งทางใชเ้ป็นทางเดินเชือ่มระหว่าง วิหารลุก๊ซอรแ์ละวิหารคารนั์คใน
อดีตกาล และท่ีสวยงามมากคือหอ้งเสา(Hypostyle Hall) ประกอบดว้ยเสาสูง 134 ตน้ เรียง
เป็นแถวสลกัดว้ยอกัษรและภาพ จากนัน้นําท่านลงเรือสําราญ“ระดบั Super Deluxe 

Cruise”  M/S Farah 
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ เรือสําราญ 
17.00 น. นําท่านนั่งรถมา้ชมบรรยากาศรอบๆ เมืองลกัซอร ์ เป็นเมืองเก่าของอียิป หรืออีกชือ่คือ 

นครธีป  นครท่ีเก็บซอ่นความลีล้บั แห่งทรพัยส์มบติัของเหล่ากษตัริยฟ์ารโ์ร ผูย่ิ้งใหญ่แห่งดินแดน
อียิปตโ์บราณ  เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยโบราณสถาน  มีประวติัมากวา่ 3,000 ปี  

คํา่   บริการอาหารคํา่  
คา้งคืนบนเรือ M/S Farah Nile Cruise (พกั 1/4 คืน) 

 
 



 

 

วนัที่-6 ลกัซอร ์ - เอด็นา - เอด็ฟู B L D 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ เรือสําราญ 
จากนัน้ นําท่าน เดินทางขา้มไปฝ่ังตะวนัตกของแม่น้ําไนล ์ (West Bank) หรือนครธีบสใ์นสมยัอียิปต ์

โบราณอดีตเชือ่วา่เป็นท่ีอยู่ของคนตาย หรือ นครของผูว้ายชนม ์ เต็มไปดว้ยกลุม่โบราณสถานท่ีมี
ประวติัน่าพิศวงปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ชมอนุสาวรียแ์ห่งเมมนอน 
หรือสุสานของฟาโรหอ์าเมนโฮเทปท่ี 3 อดีตเคยใชเ้ป็นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปท่ี 3  
ประมาณ 2,000 กวา่ปีกอ่นเกิดเหตแุผ่นดินไหวอย่างรนุแรงทําใหต้วัวิหารพงัลงมาเหลือเพียงรปูสลกัหิน
ทรายขนาดใหญ่ 2 รปูสงู 20 เมตร  จากนัน้ชมหุบผากษตัริย ์เป็นท่ีฝังพระศพของฟาโรห ์ 63 
พระองค ์ ตัง้อยู่ท่ีเทือกเขาทีบนั พบทางเขา้แลว้ 14 แห่ง จดัใหช้มเพียง 5-6 สสุานดา้นหนา้ทางเขา้
สุสานฟาโรหบ์นยอดเขาน้ันดูคลา้ยปลายแหลมยอดปิรามิดเป็นการเลือกหวงซุย้ในการฝ่ังศพ  ให ้
คลา้ยว่าฝังอยู่ใตปิ้รามิด สุสานเหล่านี้เป็นสุสานท่ีถูกเลือกใหเ้ป็นสุสานท่ีเก็บ มมัม่ีและสมบติัของ
กษตัริยถึ์ง 62 สุสานแต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกนัขึน้อยู่กบัระยะเวลาครองราชยส์สุานเร่ิมสรา้ง
เม่ือฟาโรหค์รองราชยแ์ละปิดเม่ือฟาโรหสิ์น้พระชนมภ์ายในหลมุมีจิตรกรรมท่ีงด งาม สีสดใสราวกบัเพ่ิง
วาดเสร็จ (ไม่รวมค่าเขา้สุสานของฟาโรหต์ูตนัคามอน เน่ืองจากจํากดัใหเ้ขา้ชมวนัละ100คนถา้
ตอ้งการชมกรณุาติดต่อไกด)์ วิหารฮคัเชฟซตุ ออกแบบโดยสถาปนิกชือ่“เซเนมุท”กว่า 3,500 ปี

มาแลว้เป็นท่ีประดิษ ฐานพระศพของ ฟาโรหห์ญิงฮตัเชพซุตรูจ้กัในนาม“ราชินีหนวด”ฟาโรห ์
หญิงองคเ์ดียวในประวติัศาสตรอี์ยิปตท่ี์รุง่เรืองมาก 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ เรือสําราญ 
บ่าย เรือล่องสู่เมืองเอ็ดฟูโดยผ่าน เมืองเอสน่า (Esna) สมยัฟาโรห,์ เอสน่าเป็นศูนยก์ลางเกษตรกรรม

สมยัอาณาจกัรใหม่มีเทพประจาํเมืองหลายองคไ์ม่ว่าจะเป็นคนุม (Khnum) เทพเจา้หวัแพะผูส้รา้งชวิีต
และนางสนม2องคซ์ึง่นับถือกนัว่าเป็นเทพีของชนบทองคห์น่ึงและอีกองคห์น่ึงเป็นเทพหวัสิงห ์  แวะ
ถ่ายภาพวดัเอสน่า จากภายนอก เรือล่องผ่านสนัดอนที่เอด็น่าระดบันํ้าต่างกนัประมาณ 6 เมตร
ท่านสามารถชมการเปิดประตูนํ้าและการถ่ายระดบันํ้าไดบ้นช ัน้ดาดฟ้าของเรือจากน้ัน เรือล่องต่อสู่



 

 

เมืองเอ็ดฟู เมืองสําคญัอีกแห่งหน่ึงในสมยัโบราณบนฝ่ังซา้ยแม่นํ้าไนลใ์นอียิปตต์อนบนอยู่ใตล้กัซอร ์
ประมาณ 100 กม. เพลิดเพลินกบัทิวทศันส์องฟากฝ่ัง 

คํา่   บริการอาหารคํา่ บนเรือสําราญ 
คา้งคืนบนเรือ M/S Farah Nile Cruise (พกั 2/4 คืน) 

วนัที่-7 เอด็ฟู - คอม ออมโบ - อสัวาน B L D 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ เรือสําราญ 
จากนัน้ เดินทางถึง เอ็ดฟู นําท่านน่ังรถมา้ ชม วิหารเอ็ดฟู ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นวิหารอียิปตโ์บราณท่ี

ยงัคงสภาพสมบูรณท่ี์สดุ ตัง้อยู่ศนูยก์ลางของบริเวณท่ีอยู่อาศยัสรา้งขึน้เพ่ือบูชา เทพเจา้ฮอรสั มี
เศียรเป็นเหย่ียว เป็นเทพเจา้แห่งความดีและฉลาดรอบรู ้  มองไดไ้กลเหมือนตาเหย่ียวอดีตวิหารถูก
ปกคลมุดว้ยทรายเกือบถึงยอดตวัเสาและหวัเสาเป็นเวลานานปี ค.ศ. 1860 มีการขนทราย ปรากฏว่า
ตวัวิหารยงัแข็งแรง แน่นหนา ขนาดของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนท่ีวดัได ้ 79 
เมตร             ตรงดา้นหนา้ และสงู 36 ม. วิหารนี้มีขนาดใหญ่และสวยงาม สมควรแก่เวลาเดินทาง
กลบัเรือ (กรุณาทิปคนขบัรถมา้ท่านละ US$ 1) 

 
 
 
 
 



 

 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั ณ เรือสําราญ 
16.00 น. เรือเทียบทา่หนา้วิหารคอมออมโบ นําทา่นชม วิหารคอม-ออม-โบ ตัง้อยู่บนเนินเขาเล็กๆท่ีลํา้

ออกมาถึงแม่นํ้าไนลส์ามารถเห็นวิวของแม่นํ้าไนลอ์นังดงามคําว่า “คอม” เป็นภาษาอาหรบั
หมายถึงภเูขาเล็กๆ วิหารนี้เกือบเป็นวิหารอะโครโพลิสของกรีก หินท่ีใชส้รา้งแตกต่างกบัวิหาร
อ่ืนๆ อาจเป็นเพราะถูกปกคลุม
ดว้ยทรายเป็นเวลานาน การ
วางแบบของพื ้นท่ีแปลกและ
เฉพาะตวั เป็นวิหารของเทพ
เจา้สององค ์  คือ เทพโซเบค  
เทพเจา้แห่งความอุดมสมบูรณ ์
มีรูปร่างเป็นมนุษยแ์ต่เศียรเป็น
จ ร ะ เข  ้ แล ะ  เทพเจ้าฮา            
โรเอริส เทพเจา้แห่งการแพทย ์
อียิปตโ์บราณ วิหารนี้สรา้งบน
เนินเขาริมฝ่ังแม่นํ้าไนลเ์ป็น
บริเวณท่ีมีจระเขช้กุชมุในสมยั
โบราณ วดันีจึ้งบูชาเทพโซเบก
ซึง่มีหวัเป็นจระเข ้ และมีจระเขม้มัม่ีเก็บรกัษาไว ้ ชมภาพแกะสลกัพระนางคลีโอพตัรา ซึง่เป็น
รปูแบบของเคร่ืองแตง่กายในการทาํภาพยนตร ์ และภาพแกะสลกัท่ีสําคญั คือภาพแกะสลกัการ 
แพทยแ์ผนโบราณโดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปตโ์บราณและปฏิทินโบราณมี
รา้นคา้มากมายตัง้อยูต่ลอดแนวทา่เรือขายเสือ้ผา้และสินคา้พืน้เมือง 

16.30 น. บริการชา-กาแฟ ระหวา่งเรือล่องไปเมืองอสัวาน 
19.00 น. รบัประทานอาหารคํา่  

  คา้งคืนบนเรือ M/S Farah Nile Cruise (พกั 3/4 คืน) 
วนัที่-8 อสัวาน - อบูซมิเบล - อสัวาน B L D 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ เรือสําราญ 



 

 

จากนัน้  นําท่านสู่ มหาวิหารอาบูซิมเบล โดยรถขบวนตํารวจ ใชเ้วลาประมาณ 3- 4ช ัว่โมงถึงเมืองอาบูซิ
มเบล นําท่านชมสถานท่ีศกัดิสิ์ทธิคื์อ มหาวิหารรามเสสที่ 2 ซึง่ถือว่าเป็นวิหารท่ีสําคญัแห่งหน่ึง   
“มหาวิหารอาบูซิมเบล”  ประกอบดว้ยวิหารใหญ่ของฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 และ วิหารของเนเฟอร ์
ตารี ซึง่เป็นมเหสีท่ีรกัของพระองค ์ วิหารอาบซูมิเบล งดงามย่ิงใหญ่และมีชือ่กอ้งโลก มหาวิหารอาบูซิ
มเบล ตัง้อยู่บนหนา้ผาขนาดใหญ่  การสรา้งเขือ่นขนาดยกัษท่ี์อสัวาน ทําใหวิ้หาร 17 แห่งจมอยู่ใต ้
นํา้ จนองคก์ารยูเนส  โกต้อ้งมาชว่ยยกใหพ้น้นํา้ ถกูชะลอขึน้สงูจากพืน้ดิน 65 เมตร เป็นงานท่ียาก

มากใชเ้วลาทัง้สิน้ 4 ปี สิน้คา่ใชจ้า่ย 40 ลา้นเหรียญสหรฐัอเมริกาภายในวิหารใหญ่มีหอ้งบชูา 3 ช ัน้
และมีรปูสลกั 4 องคน่ั์ง อยู่ดา้นหนา้วิหาร แต่ละองคส์งูเท่ากบัตึก 8 ช ัน้และทุกปีของวนัท่ี 20 ของ
เดือนกุมถาพนัธุ ์ และ ตุลาคม แต่ละปี ลําแสงแรกของพระอาทิตยจ์ะสาดส่องเขา้ไปตอ้งรปูสลกั เล่า
กนัว่าวนัท่ี 20 ก.พ. ตรงกบัวนัประสติูของฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ขณะท่ีวนัท่ี 20 ต.ค. ตรงกบัวนัขึน้
ครองราชยข์องพระองค ์ แสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคาํนวณของชาวอียิปตโ์บราณ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั 
เดินทางกลบัสู่เมืองอสัวานใชเ้วลาประมาณ 3-4 
ช ัว่โมง ถึงอสัวาน นําท่านกลบัเรือระหวา่งทางชม 
เขื่อนยกัษอ์สัวาน สรา้งโดยรัสเซีย ปีค.ศ . 
1964 เสร็จปี 1968 งบประมาณ 1,000 ลา้น
เหรียญ เป็นเขือ่นขนาดยกัษส์ูง 365 ฟุต ยาว 
3,280 ฟุต ขวางกัน้แม่นํ้าไนลท์ัง้สายให ้
กลายเ ป็นอ่า ง เ ก็บนํ้ าขนาดยักษช์่วยระบบ
ชลประทานทําใหมี้ผลดีต่อการเพาะปลูกในลุ่ม
แม่นํ้าไนล  ์ แต่มีผลเสียต่อโบราณสถานหลา  
ยแห่ งและสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได ้ถึ ง 
10,000 ลา้นวตัตต์อ่ปี ใหใ้ชไ้ดท้ัง้ประเทศ เสาหินโอเบลิสก ์ แกะสลกัจากหนา้ผาซึง่ยงัไม่แลว้
เสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแทง่หินมหึมาท่ีสกดัเกือบเสร็จแลว้แตมี่รอยราวจึงทิง้ 
 



 

 

คา้งไวเ้ชน่น้ันแท่งหินนี้เป็นของพระนางฮทัเชปซทุหากไม่แตกรา้วจะเป็นเสาโอเบลิสกท่ี์สูง 41 
เมตรหนัก 1,200 ตนัเสาโอเบลิสกนี์้เป็นอนุสาวรียช์นิดหน่ึงของอียิปตโ์บราณ สรา้งเพ่ือบูชา
แดเ่ทพอามุน-รา หรือสริุยะเทพ   

16.30.น. นําท่าน ล่องเรือใบ (Felluca) แล่นโดยใชแ้รงลม เป็นเรือใบเสาเดี่ยว สไตลอี์ยิปตโ์บราณ 
ล่องเรือชมวิวทิวทศันอ์นังดงามหนา้เมืองอสัวานรอบเกาะชา้ง Elephantine ลมพดัเย็นสบาย
ตลอดทาง ผ่านชม Agha Khan Mausoleum สุสานอากาขา่นเป็นประมุขของศาสนา
อิสลามผูล้ว่งลบับนยอดเ  ขาฝ่ังตะวนัตกของแม่นํา้ชมพระอาทิตยย์ามตกดินท่ีแสนจะโรแมนติด 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่   คา้งคืนบนเรือ 
คา้งคืนบนเรือ M/S Farah Nile Cruise (พกั 4/4 คืน) 

วนัที่-9 อสัวาน - ไคโร B L D 

เชา้   บริการอาหารเชา้ บนเรือสําราญ พรอ้มเชคเอา้ทอ์อกจากเรือ นําท่านสู่สนามบิน 
07.40 น. โดยเที่ยวบินที่   MS 095 นําท่าน

เดินทางกลบักรุงไคโร (สมัภาระเชค็ทรู
ไปกรุงเทพฯ) 

09.10 น. เดินทางถึง สนามบินไคโร จากน้ันขึน้ชม 
ป้อมปราการ ซึง่ถูกสรา้งขึน้โดย ซาลา
ดิน  ในปี  ค .ศ .  แลว้ เส ร็จในปี  ค .ศ . 
1182 เพ่ือใชใ้นการต่อสู่กบัพวกทํา
สงครามครูเสด และภายในชมท่ีพกั และ
ท่ีตัง้ของรฐับาลในสมยัน้ัน ชม สุเหร่าแห่ง
โมฮมัหมดัอาลี ซึ่งเร่ิมสรา้งในปี ค.ศ. 
1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบ
โดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอย่างออต
โตมนั หรือตุรกีใน ปัจจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึง่เป็นของขวญัในการแลกเปล่ียนกบั
อนุสาวรียป์ลายแหลมโอบิลิสกข์องรามเซส ท่ีสอง เพ่ือสรา้งสมัพนัธไมตรีอนัดีระหว่างอียิปตฝ์รั่งเศส
พรอ้ม ชมวิวของเมืองไคโรจากมุมสงู นําชม Citadel เมืองเก่าชม ป้อมปราการ สรา้งปี ค.ศ. 1176 
สมยัสุลต่านซาลาอดัดิน  เพ่ือเป็นป้อมปราการป้องกนัการรุกรานของศตัรู สมยัสงครามครูเสด 



 

 

ปัจจบุนัใชเ้ป็นท่ีทําการราชการอยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทศันข์องกรุงไคโรไดฃ้
ไกลถึงปิรามิด ท่ีกีเซห่ ์  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
จากนัน้ นําท่านไปเดินตลาดจากน้ันอิสระใหช้อ้ปป้ิง

สินคา้พืน้เมืองท่ี ตลาดข่าน เอล คาลิ
ล่ี (Khan ElKhaliliBazaar)  
หลากหลายด ้วยร ้านค ้า  เค ร่ือ ง เทศ , 
เคร่ืองเงิน, รา้นทอง, เสือ้ผา้ ฯลฯ  ชมรา้น
กาแฟอายุร่วม 200 ปี “ฟิชาวี คอฟฟ่ี
เฮาส”์ เปิดขายตลอด 24 ชม. นักท่องเท่ียว
นิยมไปสมัผสั   ***เชญิซือ้ “ คารทู์ซ ” 
จีทํ้าดว้ยทองคําหรือเงินแกะสลกัชื่อแบบ
ภาษาอียิปตโ์บราณ (Hieroglyphic Charaters) ในรปูทรงยาวเก๋,สวยแปลก แปลว่ามีอายุยืนยาว
อดีตองคฟ์าโรหใ์ชส้ลกัชือ่ขององคเ์องตามโบราณสถานและสสุานของพระองค ์  

18.30 น.      รบัประทานบริการอาหารคํา่ ที่ ณ ภตัตาคารไทย จากนัน้นําท่านเดินทางไปสนามบิน 
20.00 น.  นําท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงไคโร   
23.15 น. โดยเที่ยวบินที่ MS 960 (8.20 ชม.) นําท่านบินตรงเดินทางสู่ กรุงเทพฯ 

วนัที่-10 ไคโร - กรุงเทพฯ B L D 

12.40 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยสวสัดิภาพ   
หมายเหตุ... 
1.โปรแกรมขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลง เพ่ือผลประโยชนส์งูสดุของลกูคา้ 
2.โปรแกรมนีไ้ม่แนะนําพกั 3 ท่าน ตอ่ 1 หอ้ง เพราะวา่หอ้งบนเรือจะขนาดเท่ากบัหอ้งพกั2ทา่น /ท่านท่ี3เตียงพบั 
3.ตัว๋กรุป๊ไม่มีราคาเด็ก  
อตัราคา่บริการ (ราคาตอ่ท่าน)  

กาํหนดเดินทางปี 2562 
ผูใ้หญพ่กัหอ้งละ2ทา่น  

ราคาทา่นละ 
พกัเด่ียวเพ่ิม + 

6-15 กมุภาพนัธ ์ 2563 

75,900.- 
 

17,000 .- 15-24 ตลุาคม 2563 
3-12 ธนัวาคม 2563 

 
อตัราน้ีรวม 

 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินโดยสารไป-กลบั ช ัน้ประหยดั โดยสายการบินอียิปตแ์อร ์(ตัว๋กรุป๊สะสมไมลไ์ม่ได)้ 
 คา่วีซา่ประเทศอียิปต ์
 คา่หอ้งพกัโรงแรมในเมืองไคโร ระดบั 5*และเรือ ระดบั 5* รวม 7 คืน 
 คา่รถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง  
 คา่อาหารทกุมือ้ท่ีระบตุามรายการ 
 คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทกุแหง่ท่ีระบตุามรายการ  
 คา่บริการนําทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น  
 คา่ประกนัอบุติัเหตวุงเงิน 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาทตามเง่ือนไขบริษทัฯประกนัภยั 



 

 

 

*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดินทางสาํหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางเจา้หนา้ท่ี
บริษทัได ้
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชวิีตหรือเสียอวยัวะจากอบุติัเหต ุ 1.5 ลา้นบาท] 

 คา่ทิปพนักงานยกกระเป๋าบนเรือ 10USD/ท่าน   
 คา่ทิปพนักงานขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น ตามลาํดบัตอ่ท่านตอ่วนั รวม 50 USD/ท่าน 

อตัราน้ีไม่รวม 
 คา่เขา้มุดลงไปในปิรามิดหลงัใหญ่ 300 EGP และหลงัอื่นๆ ประมาณ 60 EGP 
 คา่เขา้ชมมมัม่ี 11 พระองคท่ี์พิพิธภณัฑอิ์ยิปต ์ ประมาณ 150 EGP 
 คา่เขา้หลมุตตุนัคาเมน ท่ีหบุผากษตัริยป์ระมาณ 200 EGP 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอื่นๆ  เชน่ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีชอ่งพิเศษ ,คา่เครื่องดื่มสัง่พิเศษ  
 คา่ทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความเหมาะสม  
 คา่กลอ้งถา่ยรปูวีดีโอ และคา่กลอ้งมือถือ บางสถานท่ีท่ีเรียกเก็บ 

การสํารองที่นั่ง   
1. *กรณุา ชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 25,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสือเดินทาง หรือ Copy 

Passport มาท่ีบริษทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ท่ีน่ังจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่าน้ัน)หากตอ้งย่ืนวีซา่ ตอ้ง
เตรียมเอกสารย่ืนวีซา่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากทําการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวีซา่ไม่ตํ่ากวํ่า 7วนัทําการ) 

2. การชาํระคา่ทวัรส์ว่นท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอ่นเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วนัท่านควรจดัเตรียมคา่ทวัรใ์หเ้รียบรอ้ย
กอ่นกาํหนดเน่ืองจากทางบริษทัตอ้งสาํรองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ท่ีพกัและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอตัโนมติั 

*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากตา่งจงัหวดั ไม่รวมคา่ธรรมเนียมและคา่บริการของธนาคาร 
หมายเหต ุ  :  อน่ึงกรณุาแจง้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่าน ทางโทรศพัทห์รือทางไลน ์ เพ่ือสง่ฐานการโอน
เงินของท่านเพ่ือเป็นประโยชนแ์กท่่าน 
การยกเลิก และการเปล่ียนแปลง 
การยกเลิก 

5.1 หากมีการชาํระมดัจาํทวัรแ์ละตอ้งการยกเลิกไม่วา่กรณีใดๆก็ตามตอ้งชาํระคา่บริการ  ท่านละ 3,000 บาท 
           5.2 ยกเลิก 30-45 วนั กอ่นการเดินทาง+คา่วีซา่ (ถา้มี)  ตอ้งชาํระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           5.3 ยกเลิก 15 - 29 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 50% ของราคาทวัร+์คา่วีซา่ (ถา้มี) 
   5.4 ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนั กอ่นการเดินทาง ตอ้งชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลิกชว่งเทศกาล  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งชาํระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งชาํระท่านละ 20,000+คา่วีซา่ (ถา้มี)  
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ชาํระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละชาํระเงินมดัจาํแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการเดินทาง 
1) บริษทัฯ มีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บริษทัฯ ไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ และอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุ

ของทางบริษทัฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทารา้ย, การสญูหาย, ความ
ลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุา่งๆ 

3)  หากท่านยกเลิกกอ่นรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธิแ์ละจะไม่รบัผิดชอบคา่บริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บริษทัฯ จะไม่รบัผิดชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5) รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกครัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองท่ีน่ังบนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานี้คิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เครื่องบินปรบัสงูขึน้ บริษทัฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรบัราคาตัว๋
เครื่องบินตามสถานการณด์งักลา่ว 

7) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ลา่ชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทัฯขนสง่ 
หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ บริษทัฯจะดาเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัรอื์น่ทดแทนให ้ แตจ่ะไม่คืนเงินใหส้าหรบัคา่บริการน้ันๆ 

8)  มคัคเุทศก ์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธิใ์นการใหค้าํสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อานาจของบริษทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นี้ทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอื่นๆมาให ้ โดยขอสงวนสิทธิก์าร
จดัหานี้โดยไม่แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10) เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพรอ้มคณะถือวา่ท่านสละ
สิทธิ ์ ไม่อาจเรียกรอ้งคา่บริการ และเงินมดัจาคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ กอ่นทกุครัง้ มิเชน่น้ันทางบริษทัฯ 
จะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึง่จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบริษทัฯจะพิจารณาเลื่อนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เชน่คา่ตัว๋เครื่องบินคา่หอ้ง คา่ธรรมเนียม
วีซา่ตามท่ีสถานทตูฯ เรียกเก็บ และคา่ใชจ้า่ยอื่นๆท่ีเกิดขึน้ตามจริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได ้

13) กรณีย่ืนวีซา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติัวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระคา่ทวัรห์รือมดัจามาแลว้ ทาง
บริษทัฯ คืนคา่ทวัรห์รือมดัจาให ้ แตท่างบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัคา่บริการย่ืนวีซา่, คา่วีซา่ และคา่ใชจ้า่ยบางสว่นท่ี
เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้าระคา่บริการในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกกอ่นหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
15) กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แตก่รุป๊ออกเดินทางไม่ได ้ เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอื่นในกลุม่โดนปฏิเสธวีซา่ หรือไม่วา่ดว้ยสาเหตใุดๆก็

ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจริงท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไม่วา่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง

บริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ ไม่คืนคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
17) ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยและท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวตา่งชาติ หรือ พระสงฆ ์ โปรดสอบถาม
ทางบริษทัอีกคร ัง้ 

18) ในกรณีท่ีลกูคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯกอ่นทกุครัง้มีเชน่น้ันทางบริษทัฯจะ ไม่
รบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมีการยกเลิกการจองทวัรห์ลงัไดท้ําการย่ืนวีซา่เรียบรอ้ยแลว้บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการนําเลม่พาสปอรต์ไปยกเลิกวีซา่
ในทกุกรณีไม่วา่คา่ใชจ้า่ยในการย่ืนวีซา่จะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

 

 



 

 

ขอ้ความซึง่ถือเป็นสาระสําหรบัท่านผูมี้เกียรติซึง่ร่วมเดินทาง 
ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาสมัมนา และการเดินทางท่ีมีความชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมท่ีพกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานท่ี
ท่องเท่ียวพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพ่ือความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนส์ูงสุดในการเดินทาง ทัง้นี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถ
รบัผิดชอบในอุบติัเหตุหรือความเสียหายท่ีเกิดจากโรงแรมท่ีพกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบติัเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, 
วินาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยุด
งาน, ความล่าชา้ของเท่ียวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซา่จากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสถานเอกอคัรราชทูต รวมถึงผูมี้อํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษ
ทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบริษทัฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวทัง้ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทัฯ มี
ความคุม้ครอง และประกนัอุบติัเหตุ ตามเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ ท่ีรบัประกนัในกรณีท่ีผูร้่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองของ
ประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิใหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฏิบติั
ตามกฎระเบียบดา้นการความคมุโรคติดตอ่เฉพาะพืน้ท่ีมีการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืน
ค่าใชจ้่ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรือเพ่ือความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมิตอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอสงวนสิทธิดงักล่าวบริษทั จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกียรติ ซึง่ร่วม
เดินทางเป็นสาํคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการยืน่ขอวซีา่ สําหรบัผูใ้หญ ่และ เด็ก 
 

              VISA EGYPT = ใชเ้วลา ยืน่ 15 วนั ( นบัรวม เสาร ์– อาทติย ์) 
 

1.   กรอกแบบฟอรม์ขอ้มลู : กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 

2.      หนงัสอืเดนิทาง           : ตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง 

3.    รปูถา่ย                        : รปูส ีขนาด 2 นิว้ = 2 รปู (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน พืน้หลังฉากสขีาว )  
4.       สําเนาบตัรประชาชน หรอื สําเนาใบสตูบิตัร                                                                         
5.       สําเนาใบเปลีย่นชือ่  (ถา้ม)ี :  
6.  สําเนาทะเบยีนสมรส / สําเนาใบหยา่ หรอื สําเนาใบมรณะบตัร      
7.       หลกัฐานการทาํงาน  
 กรณีเป็นพนกังาน  : ออกจดหมายรับรองการทํางาน : ภาษาองักฤษ +หัวจดหมายบรษัิท + เนน้            
                                           ประทับตราบรษัิท (ดว้ยครับ) 
- หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ควรระบ ุ: ตําแหน่ง, อตัราเงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน ) 

 กรณีเป็นเจา้ของกจิการ : ( ตอ้ง แปล ทะเบยีนการคา้ เป็น ภาษาองักฤษ ) 
-          สําเนาใบทะเบยีนการคา้ และ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน (สําเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน) + ประทับตราบรษัิท 
          กรณีเป็นขา้ราชการ : ออกจดหมายรับรองการทํางาน : ภาษาองักฤษ +หัวจดหมาย ราชการ /   
          หน่วยงาน+  ประทับตรา + สําเนาบตัร ราชการ 
-          สําเนาใบทะเบยีนการคา้ และ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน (อายสํุาเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน) + ประทับตราบรษัิท 

    กรณีเป็น นกัเรยีน/นกัศกึษา : จดหมาย (ฉบับจรงิ)ภาษาอังกฤษ+หัวจดหมายสถาบนั+ ประทับตรา  
                                            

8.      หลกัฐานการเงนิ     :  
-        หนังสอื รับรองสถานะทางการเงนิ จากธนาคาร : ( Certify Letter from Bank ) : ฉบับจรงิ เทา่นัน้  
         หมายเหต ุ: กรณียืน่ Visa Egypt ตอ้งใช ้จดหมาย รับรองจากธนาคาร เทา่นัน้ 

9.      กรณีเป็น เด็ก ( อายตํุา่กวา่ 20 ปี )      
-        กรณี เด็ก เดนิทาง กบั บดิา    : ตอ้งม ีหนังสอืยนิยอม จากอําเภอ (ของมารดา) + ภาษาองักฤษ  
-       กรณี เด็ก เดนิทาง กบั มารดา : ตอ้งม ีหนังสอืยนิยอม จากอําเภอ (ของบดิา) + ภาษาองักฤษ  
-       กรณี เด็ก ไมไดเ้ดนิทาง กบั บดิา และ มารดา : ตอ้งม ีหนังสอืยนิยอม จากอําเภอ (ของบดิ+มารดา)+ ภาษาองักฤษ+ 

หนังสอืรับรองคา่ใชจ้า่ย  

 
  
 


