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รายการท่องเทีย่ว 
วนัที-่1 กรุงเทพฯ  - - - 
21.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช ัน้ 4 เคาน์เตอร ์Q  สายการบินอียิปตแ์อร ์ (MS) ประตู 8             

มเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวก 
 
วนัที-่2 กรุงเทพฯ - ไคโร - กซีา่ - ไคโร B L D 
00.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินอียิปตแ์อรเ์ที่ยวบินที่ MS 961  บินตรงสู่ไคโร (บนเครือ่ง

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่) 
06.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกรุงไคโร ผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและรบักระเป๋า 
06.05 น. ถงึสนามบนิ กรุงไคโร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่ากรุงเทพฯ 5 ช ัว่โมง) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคน

เขา้เมืองและรบักระเป๋า น าท่านออกดา้ยนอกพบกบัไกดท์อ้งถิ่นและน าท่านสู่รถโคช๊  แลว้ท่านเดิน
ทางเขา้ทีพ่กัระหว่างทางแวะชม สุสานทหารนิรนาม (Sadat Tomb) ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นทีพ่กัช ัว่
กาลนานของทหารอยีปิตท์ีเ่สยีชวีติในสงครามกบัอสิราเอล และเป็นสุสานของอดตีประธานา ธบิดอีลัวา 
ซาดดั ทีเ่สยีชวีติดว้ยฝีมอืทหารองคร์กัษข์องเขาเอง  ขณะทีก่ าลงัตรวจพลสวนสนาม   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ น าท่านชม มหาปิรามดิ (Great Pyramid) ที ่เมอืงกเีซห ์(Gizeh) เป็นชือ่เรยีกของสถานทีฝั่งพระ

ศพของเมอืงเลโทโพลสิโบราณ (ปัจจบุนัคอื ไคโร) ครอบคลุมพืน้ที ่2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสูง เป็นทีสู่ง
ชนั รมิขอบทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ลาดลงประมาณ 40 ม. มีล าคลองจากแม่น ้าไนลเ์ขา้สู่ภายใน 
แยกเขตทะเลทรายออกจากเขตอุดมสมบูรณ ์และเป็นทีต่ ัง้ของมหาปิรามดิ 3 องค ์มขีนาดลดหลั่นกนั
ตัง้เรยีงรายท่ามกลางทะเล ทราย โดยปิรามดิทัง้สามองคนี์เ้ป็นอนุสาวรยีท์รงเรขาคณิต ทีช่าวกรกียก
ย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก องคฟ์าโรหแ์ห่งอยีปิตโ์บราณสรา้งเพือ่ฝ่ังพระศพของพระองค ์
เอง เป็นสิง่ก่อ สรา้งทีย่ิง่ใหญ่และเก่าแก่ทีสุ่ดของโลก ใชเ้วลาสรา้งนาน 30 ปี จากหนิขนาดใหญ่มาก 



 

แต่ละกอ้นหนักกว่า 2 ตนั วางชดิกนัแมก้ระดาษก็สอดไม่ผ่าน ประกอบดว้ย ปิรามิด 3 องค ์คอื ปิรา
มดิคอีอพส ์(Cheops) หรอืปิรามดิคูฟูสรา้งเพื่อเป็นสุสาน ในพืน้ที ่53 ตร.ม. สูง 146 เมตรใชแ้ท่ง
หนิในการสรา้ง 2.3 ลา้นแท่งหนิแต่ละกอ้นวางชดิตดิกนัแบบแนบสนิท แมก้ระดาษก็สอดไม่ผ่านภายใน
มหีอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชนีิ กอ้นหนิทีใ่ชท้ าดว้ยหนิแกรนิต
รวมแลว้ไม่ต ่ากว่า 60 ตนั  ถอืเป็นปิรามดิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกกล่าวกนัว่าอาจน าวหิารเซน็ตปิ์เตอรท์ีก่รุง
โรมรวมกบัวหิารเซ็นตป์อลทีล่อนดอน และดูโอโมวหิารแห่งเมืองฟรอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามิดแห่งนีไ้ด ้
อย่างสบาย    ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ.สูง136 
เมตร ต ่ากว่าปิรามิด 10 เมตร สรา้งบนเนินดนิขนาดใหญ่ จงึท าใหดู้สง่ากว่าปิรามิ 2 องค ์กนิเนือ้ที่

ประมาณ 1.6 ลา้นลูกบาศกเ์มตรผิวฉาบเรยีบดว้ยหินปูนทูราผิวฉาบดว้ยหินแกรนิตสชีมพูมีหอ้งโถง
กวา้ง 2 หอ้งภายในถูกบุกรุก ท าลายเสยีหายมาก ปิรามดิมเิซรนุิส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรห ์
เมนเคอเรปี 2420 กอ่น ค.ศ.มขีนาดเล็กสุด สูง 66.45 เมตร  ปัจจบุนัสูงเพยีง 62.18 ม. กวา้ง 108 ม. 
ชม สฟิงซส์ลกัจากเนินหนิธรรมชาต ิสูง 21เมตร ยาว 73 เมตรอยู่ดา้นหนา้ทางเขา้ทางเขา้ปิรา
มดิเครเฟรนส่วนหวัเลยีนแบบพระพกัตรเ์ทพฮารม์าคสิล าตวัเป็นสงิสูง 20 เมตรความยาวตลอดล าตวั 
57 เมตร ชาวอยีปิตนั์บถอืเสมอืนหน่ึงเทพเจา้ พเิศษ!! ฟร ีขีอู่ฐ ชมปิรามดิ (กรุณาทปิคนจูง
อูฐท่านละ US$ 1)  

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านชม การสาธติวธิที ากระดาษปาปิรุส (Papyrus Factory) กระดาษชนิดแรกของโลกซึง่

ท าจากตน้กก (Kok) ใชบ้ันทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์ในสมัยโบราณชม 
โรงงานผลติหวัน ้าหอม (Original Real Perfume Shop) มใีหท้่านเลอืกหากว่า100กลิน่ อาท ิ
กลิน่ Aroma, Sandal Wood, 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั Le Meridien Pyramids Cairo ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่3 ไคโร - อเล็กซานเดรยี - ไคโร B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่  เมืองอเล็กซานเดรยี ระยะทาง 218 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ               

3 ช ัว่โมง เมืองใหญ่เป็นอนัดบัสองรองจากกรุงไคโรเมืองหลวงของอยีิปตช์ว่งทีถู่กปกครองโดยชาว
กรกี 

อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของปากแม่น ้าไนล ์ตดิทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เดมิเป็นหมู่บา้นประมงเล็ก ๆ 
สรา้งโดยพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราช ปี 332 ก่อนครสิตกาลเป็นต านานรกัอนัยิง่ใหญ่ของพระนาง



 

คลโีอพตัราและมารค์แอนโทนี ปัจจุบนัเป็นเมืองตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหน่ึงของโลกเดนิทางผ่าน
ทะเลทรายที่มีสภาพเป็นกรวดปูน ทราย มีหญา้แหง้ขึน้เป็นหย่อม ๆ พระราชวงัมอนตาซาร ์
(Montaza Palace) ถูกสรา้งขึน้ในปี 1892 โดย Khedive Abbas II ตวัพระราชวงัตัง้อยู่บนเนิน
เขาสูง อยู่ทางทศิตะวนัออกของเมืองซานเดรยี ซึง่จากพระราชวงัสามารถมองเห็นชายหาดทีส่วยงาม
ของเมอืงอเล็กซานเดรยีไดเ้ป็นอย่างด ีน าท่านชมเมอืงเกา่และเมอืงใหม่ ชมหลุมศพใตด้นิแห่งอเล็ก
ซานเดรยี  (Catacombs) 1 ใน7 สิง่มหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง สุสานของชาวโรมนัในอดตีมี
กว่า50,000 ศพสุสานแห่งนีม้ี 3 ช ัน้ ช ัน้ล่างมีทางเดนิตดิต่อถงึกนัตลอดประมาณ 100 กม. สรา้งใน
ศตวรรษที ่2 ลกึ 32 เมตรนับเป็นสุสานทีม่ีสภาพสมบูรณแ์ละสวยงามทีสุ่ด ชม Pompey’ s  Pillar 
เสาปอมเปย  ์ เป็นสิ่งส าคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต ์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร 
โบราณสถานทีเ่ก่าแก่และเป็นเสาหินทีสู่งทีสุ่ดของเมืองอเล็กซานเดรยี เป็นเสาหินแกรนิตสีแดงจาก
เมืองอสัวานสูง 30 เมตร หวัเสาประดบัดว้ยลวดลายคอรนิเทรยีน (ศลิปะกรกี) สรา้งถวายจกัรพรรดิ 
Diocletian ในปี ค.ศ. 297 บรเิวณเดยีวกนัมรูีปแกะสลกัสฟิงซ ์3 ตวัและNilometers หลงเหลอือยู่ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้ น าท่านชม ป้อมปราการเคทเบย"์ (Qaitbay Citadel) โดยถ่ายภาพจากดา้นนอก ป้อม

ปราการโบราณทีม่คีวามสวยงาม ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน โดยป้อมน้ันถูกสรา้งขึน้ในชว่ง
สมยัศตวรรษที ่15 ในอดตีน้ันเป็นทีต่ ัง้ของประภาคารฟาโรส ถอืว่าเป็นหน่ึงในสิง่มหศัจรรยข์องโลกยุค
โบราณ ปัจจุบนัเหลอืเพยีงส่วนทีเ่ป็นฐานและไดม้รีบัการทะนุบ ารุงต่อเตมิจากสุลต่านเคทเบย ์(Sultan 
Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay) จวบจนปัจจุบันป้อมปราการเคทเบยไ์ดก้ลายเป็นหน่ึงใน
พพิธิภณัฑท์างทะเลทีม่นัีกท่องเทีย่วเขา้ชมเป็นจ านวนมาก จากน้ันรถแล่นเลยีบชายทะเล                  

เมดเิตอเรเนียนอนัสวยงามผ่านโบสถ ์ประจ าเมอืงและ หอสมุดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก พเิศษ ..!! ฟร ีชม 
หอสมุดอเล็กซานเดรยี ทีใ่หญ่และทนัสมยัทีสุ่ดในโลกภายในมทีีน่ั่งอ่านหนังสอืเกอืบ 2 พนัทีน่ั่งโดย
แยกเป็นส่วน ๆ มีหอ้งสมุดของเด็กเล็กและเด็กโต แยกส่วนกนันอกจากนีย้งัมีหอ้งจดัแสดง แลว้แต่
โอกาส(มคี่าเขา้ชมแยกต่างหาก ไม่รวมในรายการ) หอ้งสมุดเคยตัง้และถูกเผาในศตวรรษทีส่ี ่โดยใช ้
เวลาการสรา้ง ใหม่ 12 ปี ดว้ยเงนิทุน 220 ลา้นเหรยีญสหรฐั เมือ่สองพนัหา้รอ้ยกว่าปีก่อน หอ้งสมุดอ
เล็กซานเดรยีเป็นศูนยก์ลางการเรยีนรูท้ีส่ าคญัมาก อารค์มีิดสิและยูคลดิใชบ้รกิารของหอ้งสมุดนีใ้น
สมยัน้ัน ศูนยก์ลางการศึกษาคณิตศาสตรเ์คยอยู่กบัพิธากอรสั แต่สองศตวรรษหลงัจากพิธากอรสั
เสยีชวีติลง ศูนยก์ารเรยีนเลขไดย้า้ยไปอยู่ทีอ่เล็กซานเดรยี พระเจา้อเล็กซานเดอรท์ีไ่ดช้ยัชนะเหนือ
กรกี เอเชยีไมเนอร ์และอยีิปต ์ไดส้รา้งเมืองหลวงทีท่รงตัง้พระทยัใหเ้ป็นเมืองทีย่อดเยีย่มทีสุ่ดในโลก
เมื่อพโทเลมีขึน้ครองบลัลงักอ์ียิปต ์อเล็กซานเดรยีก็ไดเ้ป็นเมืองมหา วิทยาลยัแห่งแรกในโลก นัก
คณิตศาสตรแ์ละนักปราชญห์ลั่งไหลสู่เมอืงนี ้ จากชือ่เสยีงของหอ้งสมุดอเล็กซานเดรยี หอ้งสมุดอเล็ก

http://www.faylicity.com/porch/porch53.html


 

ซานเดรยี ถูกท าลายหลายคร ัง้ ตัง้แต่ 47 ปีกอ่นครสิตกาล เมือ่จเูลยีส ซซีารโ์จมตคีลโีอพตัราดว้ยการ
เผาท่าเรอือเล็กซานเดรยี หอ้งสมุดตัง้อยู่ตดิกบัท่าเรอืจงึพลอยถูกเผาไปดว้ย หนังสอืนับแสนเล่มถูก
ท าลาย แต่คลโีอพตัราตัง้พระทยัมั่นจะบูรณะหอ้งสมุดใหก้ลบัคนืมาดเีหมอืนเดมิ มารก์ แอนโทนี  จงึยก
ทพัไปตีเมืองPergamum ที่มีหนังสือดี และขนหนังสือทัง้หมดกลบัอียิปต ์สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทางกลบัสู่กรุงไคโร 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั Le Meridien Pyramids Cairo ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่4 ไคโร - ลกัซอร ์ B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
จากนัน้ น าท่าน ชมพพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตอิยีปิต  ์ ออกแบบโดยโดยสถาป นิคชาวฝร ัง่เศส ชือ่ มาร ์

เซล โดน่อน  ผูช้นะเลศิการแข่งขนัระหว่างประเทศ เป็นสถานทีเ่ก็บสะสมโบราณวตัถุทีเ่ก่าแกแ่ละล า้ค่า
มากมาย ครอบคลุมตัง้แต่ก่อนยุคประวตัิศาสตรจ์นกระทั่งยุคจกัรวรรดิโรมนัมากมายกว่า 120,000 
ช ิน้ เก็บรวบรวมและจดัแสดงเล่าเร ือ่งราวความเป็นมาของอารยะธรรมอยีิปตโ์บราณอนัรุง่เรอืงไวไ้ด ้
อย่างสวยงาม โดยเฉพาะ หอ้งจดัแสดงสมบตัอินัล า้ค่าขององคฟ์าโรหต์ุตนัคาเมน รวบรวม
เครือ่ง ใชต้่างๆของฟาโรหอ์ย่างครบครนั ชมโลงศพทองค าแทห้นัก 110 ก.ก. พรอ้มหนา้กากทองค า
ของฟาโรหต์ุตนัคาเมน หนัก 11 ก.ก. และ สมบตัสิ่วนตวัอกีมากมายของพระองค ์เชน่ เตยีงบรรทม, 
รถศกึ และเกา้อีบ้ลัลงักท์องค า ชมรูปป้ันดนิทีแ่สดงถงึชวีติ ประจ าวนัของชาวอยีิปต ์ชมพระเศยีรของ
พระนางเนเฟอรต์ติ ิ1 ใน 2 ชิน้ทีม่ชี ือ่ของโลก (อกีชิน้อยู่ทีเ่บอรล์นิ) ชมพระรูปของฟาโรหอ์คันาแตน-
ฟาโรหนั์กปฏวิตั ิชมพระรูปของพระนางฮตัเชปสุต (ฟาโรหส์ตรอีงคเ์ดยีวของอยีปิต)์ นอกจากนีท้่านยงั
ไดช้มสมบตัอินัล า้ค่าอืน่ๆ เชน่ แหวน, สรอ้ยขอ้มือ, สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต ลว้นมีอายุกว่า 3,300 ปี  
สมัผสัความยิง่ใหญ่แห่งศาสตร ์การเตรยีมตวัหลงัความตายของชาวอยีปิต ์หรอื  
การท ามัมมี่ (Mummy) ชมมัมมี่ของคนและสตัวท์ ัง้เด็กและผูใ้หญ่  พรอ้มร่วมคน้หาค าตอบแห่ง

ปรศินาคมัภรีม์รณะ (Book of the Death) เปรยีบเสมอืนของก านัลจากเทพแห่งความตาย 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

16.50 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ อยีปีต ์เทีย่วบนิที ่MS 359 สู่ เมอืงลกัซอร ์ 
18.00 น. ถงึ ลกัซอร ์เดมิชือ่ธบีสเ์ป็นเมืองหลวงเก่าปกครองโดยราชวงศท์ี ่18 และ 19 ห่างจากกรุงไคโร 675 

กม. (เดนิทางดว้ยรถไฟใชเ้วลา 1 คนื เครือ่งบนิใชเ้วลา 1 ชม.) ตัง้อยู่สองฝ่ังแม่น ้าไนลพ์ืน้ทีส่่วนใหญ่
เป็นทีแ่หง้แลง้ เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยโบราณ สถาน มปีระวตัมิากว่า 3,000 ปี   

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั Sonesta Hotel Luxor ระดบั 5 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัที-่5 ลกัซอร ์- ล่องเรอืส าราญ B L D 



 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรมจากนัน้ น าท่านชม วหิารลกัซอร ์ เป็นวหิารทราย
เนื้อละเอียดที่ใหญ่มากตัง้อยู่ทางใตข้องวิหารคารนั์คซึง่มีขนาดเล็กกว่าสรา้งขึน้ส าหรบั
บวงสรวงพระผูเ้ป็นเจา้มบีางส่วนเหมอืนกบัวหิารคารนั์คหนา้วหิารในสมยัโบราณเคยมเีสาโอเบ
ลสิกต์ัง้อยู่สองตน้เคยีงกนัปัจจบุนัเสาตน้หน่ึงถูกน าไปตัง้ไวท้ีจ่ตุัรสัคองคอรด์,กรุงปารสีเพื่อเป็น
ของขวญัแด่กษตัรยิน์โปเลยีนหลุยสข์องฝร ัง่เศส ในปี ค.ศ. 1835 มีรูปนขนาดเท่ากนัยืนเรยีง
โดยรอบภายในชมรูปป้ันเต็มตวัของฟาโรหตุ์ตนัคามอนและมเหสขีนาดเท่ากนั(ปรกตโิดยทั่วไป
คนอียิปตโ์บราณจะสรา้งรูปป้ันฟาโรหใ์หญ่กว่ามเหสีเพื่อแสดงอ านาจเหนือกว่ามเหสี) สมยั
ฟาโรหร์ามเสสที2่ พระองคไ์ดโ้ปรดใหส้รา้งอุทยานหนา้วหิารนีไ้ป 3 กโิลเมตรตกแต่งดว้ยรูป 
ปฏมิากรรม ท าดว้ยหนิแกรนิตควอรท์ไซด ์ชม เสาโอบลิสิก ์เสาบูชาสญัลกัษณแ์ห่งสุรยิเทพ

หมายถึงความสว่างและชวีิตตรงขา้มกบัปิรามิดอนัเป็นสญัลกัษณแ์ห่งความไรว้ิญญาณการ
สรา้งเสาโอบลิสิกนิ์ยม สรา้งเป็นคู่ลกัษณะเป็นทรงยอดแหลมทีต่ดัมาจากหนิ แกรนิตทัง้ตน้ มใิช่
น าหนิแต่ละกอ้นมาประกอบกนั ทางเดนิจะตรงเป็นแนวนับจากประตูทางเขา้ ไปจนถงึหอ้งบูชา
เทพเจา้ดา้นในสุดซึง่มเีพยีงฟาโรหเ์ท่าน้ันทีเ่ขา้ได ้เสาแห่งนีม้ปีาฏหิารยิโ์ดยครึง่บนมสีขีาวซดี 
คร ึง่ล่างเป็นสีเหลืองนวลเชือ่ว่าตัง้จติอธษิฐานขอพรจากเสานี ้จะสมัฤทธิผ์ลดงัใจปรารถนา 
จากน้ันน่ังรถต่อไปชม วหิารคารน์คั ประกอบดว้ยอาคารใหญ่ โตมากมายหลายหลงั และเป็น
วหิารโบราณทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงของโลก ไดร้บัการปฏสิงัขรณจ์ากฟาโรหห์ลายพระองคส์รา้ง
เพื่อบูชาครอบครวัเทพเจา้ (Amon–Mut-Khonso) ถูกเคลือ่นยา้ยมาจากเมอืงโบราณรมิฝ่ัง
แม่น ้าไนล ์เน่ืองจากกระแสน ้าจากเขือ่น อสัวานไหล่บ่าท่วมทางเขา้วิหารมีรูปแกะสลกัของส
ฟิงซ ์หวัแกะน่ังหมอบเป็นแถวสองขา้งทางใชเ้ป็นทางเดนิเชือ่มระหว่าง วหิารลุก๊ซอรแ์ละวหิาร
คารนั์คในอดตีกาล และทีส่วยงามมากคอืหอ้งเสา(Hypostyle Hall) ประกอบดว้ยเสาสูง 134 



 

ตน้ เรยีงเป็นแถวสลกัดว้ยอกัษรและภาพ จากนั้นน าท่านลงเรอืส าราญ“ระดบั Super 
Deluxe Cruise”  M/S Farah 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ เรอืส าราญ 
17.00 น. น าท่านนั่งรถมา้ชมบรรยากาศรอบๆ เมอืงลกัซอร ์ เป็นเมอืงเกา่ของอยีปิ หรอือกีชือ่คอื นครธปี  

นครทีเ่ก็บซอ่นความลีล้บั แห่งทรพัยส์มบตัขิองเหล่ากษตัรยิฟ์ารโ์ร ผูย้ิง่ใหญ่แห่งดนิแดนอยีปิตโ์บราณ  
เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยโบราณสถาน  มปีระวตัมิากว่า 3,000 ปี  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า  
คา้งคนืบนเรอื M/S Farah Nile Cruise (พกั 1/4 คนื) 

 
 
วนัที-่6 ลกัซอร ์- เอด็นา - เอด็ฟู B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ เรอืส าราญ 
จากนัน้ น าท่าน เดนิทางขา้มไปฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าไนล ์(West Bank) หรอืนครธบีสใ์นสมยัอยีิปต ์

โบราณอดตีเชือ่ว่าเป็นทีอ่ยู่ของคนตาย หรอื นครของผูว้ายชนม ์ เต็มไปดว้ยกลุ่มโบราณสถานทีม่ี
ประวตัน่ิาพิศวงปัจจุบนัเป็นสถานทีท่่องเทีย่วที่ใหญ่ทีสุ่ดของประเทศ ชมอนุสาวรยีแ์ห่งเมมนอน 



 

หรอืสุสานของฟาโรหอ์าเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใชเ้ป็นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3  
ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อนเกดิเหตุแผ่นดนิไหวอย่างรุนแรงท าใหต้วัวหิารพงัลงมาเหลอืเพียงรูปสลกั
หินทรายขนาดใหญ่ 2 รูปสูง 20 เมตร  จากนั้นชมหุบผากษตัรยิ ์เป็นทีฝั่งพระศพของฟาโรห ์63 
พระองค ์ตัง้อยู่ทีเ่ทือกเขาทีบนั พบทางเขา้แลว้ 14 แห่ง จดัใหช้มเพียง 5-6 สุสานดา้นหนา้ทางเขา้
สุสานฟาโรหบ์นยอดเขาน้ันดูคลา้ยปลายแหลมยอดปิรามิดเป็นการเลือกหวงซุย้ในการฝ่ังศพ  ให ้
คลา้ยว่าฝังอยู่ใตปิ้รามิด สุสานเหล่านี้เป็นสุสานที่ถูกเลือกใหเ้ป็นสุสานที่เก็บ มมัมี่และสมบตัิของ
กษตัรยิถ์งึ 62 สุสานแต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกนัขึน้อยู่กบัระยะเวลาครองราชยสุ์สานเร ิม่สรา้ง
เมื่อฟาโรหค์รองราชยแ์ละปิดเมื่อฟาโรหส์ิน้พระชนมภ์ายในหลุมมีจติรกรรมทีง่ด งาม สสีดใสราวกบั
เพิ่งวาดเสรจ็ (ไม่รวมค่าเขา้สุสานของฟาโรหตู์ตนัคามอน เน่ืองจากจ ากดัใหเ้ขา้ชมวนัละ100คนถา้
ตอ้งการชมกรุณาตดิต่อไกด)์ วหิารฮคัเชฟซตุ ออกแบบโดยสถาปนิกชือ่“เซเนมุท”กว่า 3,500 ปี
มาแลว้เป็นที่ประดิษ ฐานพระศพของ ฟาโรหห์ญิงฮตัเชพซตุรูจ้กัในนาม“ราชนีิหนวด”ฟาโรห ์
หญงิองคเ์ดยีวในประวตัศิาสตรอ์ยีปิตท์ีรุ่ง่เรอืงมาก 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ เรอืส าราญ 
บ่าย เรอืล่องสู่เมืองเอ็ดฟูโดยผ่าน เมอืงเอสน่า (Esna) สมยัฟาโรห,์ เอสน่าเป็นศูนยก์ลางเกษตรกรรม

สมยัอาณาจกัรใหม่มเีทพประจ าเมอืงหลายองคไ์ม่ว่าจะเป็นคนุม (Khnum) เทพเจา้หวัแพะผูส้รา้งชวีติ
และนางสนม2องคซ์ ึง่นับถือกนัว่าเป็นเทพีของชนบทองคห์น่ึงและอีกองคห์น่ึงเป็นเทพหวัสิงห ์ แวะ
ถ่ายภาพวดัเอสน่า จากภายนอก เรอืล่องผ่านสนัดอนทีเ่อ็ดน่าระดบัน ้าต่างกนัประมาณ 6 เมตร
ท่านสามารถชมการเปิดประตูน ้าและการถ่ายระดบัน ้าไดบ้นช ัน้ดาดฟ้าของเรอืจากน้ัน เรอืล่องต่อสู่
เมอืงเอด็ฟู เมอืงส าคญัอกีแห่งหน่ึงในสมยัโบราณบนฝ่ังซา้ยแม่น ้าไนลใ์นอยีปิตต์อนบนอยู่ใตล้กัซอร ์
ประมาณ 100 กม. เพลดิเพลนิกบัทวิทศันส์องฟากฝ่ัง 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า บนเรอืส าราญ 
คา้งคนืบนเรอื M/S Farah Nile Cruise (พกั 2/4 คนื) 

 
วนัที-่7 เอด็ฟู - คอม ออมโบ - อสัวาน B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ เรอืส าราญ 



 

จากนัน้ เดนิทางถงึ เอด็ฟู น าท่านน่ังรถมา้ ชม วหิารเอด็ฟู ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นวหิารอยีปิตโ์บราณทีย่งัคง
สภาพสมบูรณท์ีสุ่ด ตัง้อยู่ศูนยก์ลางของบรเิวณทีอ่ยู่อาศยัสรา้งขึน้เพื่อบูชา เทพเจา้ฮอรสั มเีศยีร
เป็นเหยีย่ว เป็นเทพเจา้แห่งความดแีละฉลาดรอบรู ้ มองไดไ้กลเหมอืนตาเหยีย่วอดตีวหิารถูกปกคลุม
ดว้ยทรายเกอืบถงึยอดตวัเสาและหวัเสาเป็นเวลานานปี ค.ศ. 1860 มกีารขนทราย ปรากฏว่าตวัวหิาร
ยังแข็งแรง แน่นหนา ขนาดของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนที่ว ัดได ้79 เมตร             
ตรงดา้นหนา้ และสูง 36 ม. วหิารนีม้ขีนาดใหญ่และสวยงาม สมควรแก่เวลาเดนิทางกลบัเรอื (กรุณา
ทปิคนขบัรถมา้ท่านละ US$ 1) 

 
กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ เรอืส าราญ 
 
 
 
 
 
 
 



 

16.00 น. เรอืเทยีบท่าหนา้วหิารคอมออมโบ น าท่านชม วหิารคอม-ออม-โบ ตัง้อยู่บนเนินเขาเล็กๆทีล่ า้
ออกมาถึงแม่น ้าไนลส์ามารถเห็นวิวของแม่น ้าไนลอ์นังดงามค าว่า “คอม” เป็นภาษาอาหรบั
หมายถงึภูเขาเล็กๆ วหิารนีเ้กอืบเป็นวหิารอะโครโพลสิของกรกี หนิทีใ่ชส้รา้งแตกต่างกบัวหิาร
อืน่ๆ อาจเป็นเพราะถูกปกคลุม
ดว้ยทรายเป็นเวลานาน การ
วางแบบของพืน้ที่แปลกและ
เฉพาะตัว เป็นวิหารของเทพ
เจา้สององค  ์ คือ เทพโซเบค  
เทพเจา้แห่งความอุดมสมบูรณ ์
มีรูปรา่งเป็นมนุษยแ์ต่เศยีรเป็น
จ ร ะ เ ข ้ แ ล ะ  เ ทพ เ จ้า ฮ า            
โรเอรสิ เทพเจา้แห่งการแพทย ์
อียิปตโ์บราณ วิหารนีส้รา้งบน
เนินเขาริมฝ่ังแม่น ้าไนลเ์ป็น
บรเิวณทีม่ีจระเขช้กุชมุในสมยั
โบราณ วดันีจ้งึบูชาเทพโซเบก
ซึง่มีหวัเป็นจระเข ้และมีจระเขม้มัมี่เก็บรกัษาไว ้ชมภาพแกะสลกัพระนางคลีโอพตัรา ซึง่เป็น
รูปแบบของเครือ่งแต่งกายในการท าภาพยนตร ์และภาพแกะสลกัทีส่ าคญั คอืภาพแกะสลกัการ 
แพทยแ์ผนโบราณโดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปตโ์บราณและปฏิทินโบราณมี
รา้นคา้มากมายตัง้อยู่ตลอดแนวท่าเรอืขายเสือ้ผา้และสนิคา้พืน้เมอืง 

16.30 น. บรกิารชา-กาแฟ ระหว่างเรอืล่องไปเมอืงอสัวาน 
19.00 น. รบัประทานอาหารค ่า  

  คา้งคนืบนเรอื M/S Farah Nile Cruise (พกั 3/4 คนื) 
วนัที-่8 อสัวาน - อบูซมิเบล - อสัวาน B L D 
เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ เรอืส าราญ 
จากนัน้  น าท่านสู่ มหาวหิารอาบูซมิเบล โดยรถขบวนต ารวจ ใชเ้วลาประมาณ 3- 4ช ัว่โมงถงึเมืองอาบูซิ

มเบล น าท่านชมสถานที่ศกัดิส์ิทธิค์ือ มหาวหิารรามเสสที ่2 ซึง่ถือว่าเป็นวิหารทีส่ าคญัแห่งหน่ึง   
“มหาวหิารอาบูซมิเบล”  ประกอบดว้ยวหิารใหญ่ของฟาโรหร์ามเสสที ่2 และ วหิารของเนเฟอร ์
ตาร ีซ ึง่เป็นมเหสทีีร่กัของพระองค ์วหิารอาบูซมิเบล งดงามยิง่ใหญ่และมชี ือ่กอ้งโลก มหาวหิารอาบูซิ
มเบล ตัง้อยู่บนหนา้ผาขนาดใหญ่  การสรา้งเขือ่นขนาดยกัษท์ีอ่สัวาน ท าใหว้หิาร 17 แห่งจมอยู่ใตน้ ้า 
จนองคก์ารยูเนส  โกต้อ้งมาชว่ยยกใหพ้น้น ้า ถูกชะลอขึน้สูงจากพืน้ดนิ 65 เมตร เป็นงานทีย่ากมาก
ใชเ้วลาทัง้สิน้ 4 ปี สิน้ค่าใชจ้่าย 40 ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิาภายในวหิารใหญ่มหีอ้งบูชา 3 ช ัน้และมี
รูปสลกั 4 องคน่ั์ง อยู่ดา้นหนา้วหิาร แต่ละองคส์ูงเท่ากบัตกึ 8 ช ัน้และทุกปีของวนัที ่20 ของเดอืนกุม
ถาพนัธุ ์และ ตุลาคม แต่ละปี ล าแสงแรกของพระอาทิตยจ์ะสาดส่องเขา้ไปตอ้งรูปสลกั เล่ากนัว่าวนัที ่



 

20 ก.พ. ตรงกบัวนัประสูตขิองฟาโรหร์ามเสสที ่2 ขณะทีว่นัที ่20 ต.ค. ตรงกบัวนัขึน้ครองราชยข์อง
พระองค ์แสดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการทางการค านวณของชาวอยีปิตโ์บราณ 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั 
เดนิทางกลบัสู่เมอืงอสัวานใชเ้วลาประมาณ 3-4 
ช ัว่โมง ถงึอสัวาน น าท่านกลบัเรอืระหว่างทางชม 
เขื่อนยกัษอ์สัวาน สรา้งโดยรสัเซีย ปีค .ศ. 

1964 เสร็จปี 1968 งบประมาณ 1,000 ลา้นเหรยีญ เป็นเขื่อนขนาดยกัษสู์ง 365 ฟุต ยาว 
3,280 ฟุต ขวางกัน้แม่น ้าไนลท์ัง้สายใหก้ลายเป็นอ่างเก็บน ้าขนาดยกัษช์ว่ยระบบชลประทาน
ท าใหม้ีผลดีต่อการเพาะปลูกในลุ่มแม่น ้าไนล ์แต่มีผลเสียต่อโบราณสถานหลา  ยแห่งและ
สามารถผลติกระแสไฟฟ้าไดถ้งึ 10,000 ลา้นวตัตต่์อปี ใหใ้ชไ้ดท้ัง้ประเทศ เสาหนิโอเบลสิก ์
แกะสลกัจากหนา้ผาซึง่ยงัไม่แลว้เสรจ็ (The Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหินมหึมาทีส่กดั
เกอืบเสรจ็แลว้แต่มรีอยราวจงึทิง้ 
 
คา้งไวเ้ชน่น้ันแท่งหนินีเ้ป็นของพระนางฮทัเชปซทุหากไม่แตกรา้วจะเป็นเสาโอเบลสิกท์ีสู่ง 41 
เมตรหนัก 1,200 ตนัเสาโอเบลสิกนี์เ้ป็นอนุสาวรยีช์นิดหน่ึงของอยีปิตโ์บราณ สรา้งเพือ่บูชาแด่
เทพอามุน-รา หรอืสุรยิะเทพ   

16.30.น. น าท่าน ล่องเรอืใบ (Felluca) แล่นโดยใชแ้รงลม เป็นเรอืใบเสาเดีย่ว สไตลอ์ียิปตโ์บราณ 
ล่องเรอืชมววิทิวทศันอ์นังดงามหนา้เมืองอสัวานรอบเกาะชา้ง Elephantine ลมพดัเย็นสบาย
ตลอดทาง ผ่านชม Agha Khan Mausoleum สุสานอากาข่านเป็นประมุขของศาสนาอสิลาม
ผูล้่วงลบับนยอดเ  ขาฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าชมพระอาทติยย์ามตกดนิทีแ่สนจะโรแมนตดิ 

ค ่า   รบัประทานอาหารค ่า   คา้งคนืบนเรอื 



 

คา้งคนืบนเรอื M/S Farah Nile Cruise (พกั 4/4 คนื) 

วนัที-่9 อสัวาน - ไคโร B L D 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ บนเรอืส าราญ พรอ้มเชคเอา้ทอ์อกจากเรอื น าท่านสู่สนามบนิ 
07.40 น. โดยเที่ยวบินที่   MS 095 น าท่าน

เดนิทางกลบักรุงไคโร (สมัภาระเช็คท
รูไปกรุงเทพฯ) 

09.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิไคโร จากน้ันขึน้ชม 
ป้อมปราการ ซ ึง่ถูกสรา้งขึน้โดย ซาลา
ดิน ในปี ค.ศ. แลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1182 
เพื่อใชใ้นการต่อสู่กบัพวกท าสงครามครู
เสด และภายในชมที่พัก และที่ต ั้งของ
รฐับาลในสมยัน้ัน ชม สุเหรา่แห่งโมฮมั
หมดัอาลี ซ ึง่เร ิม่สรา้งในปี ค.ศ. 1830 
และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวกรกีในแบบตามอย่างออตโต
มนั หรอืตุรกีใน ปัจจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึง่เป็นของขวญัในการแลกเปลี่ยนกบั
อนุสาวรยีป์ลายแหลมโอบิลสิกข์องรามเซส ทีส่อง เพื่อสรา้งสมัพนัธไมตรอีนัดรีะหว่างอยีิปตฝ์ร ัง่เศส
พรอ้ม ชมววิของเมืองไคโรจากมุมสูง น าชม Citadel เมืองเก่าชม ป้อมปราการ สรา้งปี ค.ศ. 1176 
สมยัสุลต่านซาลาอดัดนิ  เพือ่เป็นป้อมปราการป้องกนัการรุกรานของศตัรู สมยัสงครามครูเสด ปัจจบุนั
ใชเ้ป็นทีท่ าการราชการอยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทศันข์องกรุงไคโรไดฃ้ไกล
ถงึปิรามดิ ทีก่เีซห่ ์ 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
จากนัน้ น าท่านไปเดนิตลาดจากน้ันอสิระใหช้อ้ปป้ิง

สินคา้พืน้เมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี ่
(Khan ElKhaliliBazaar)  หลากหลาย
ดว้ยรา้นคา้ เครือ่งเทศ, เครือ่งเงนิ, รา้นทอง, 
เสือ้ผา้ ฯลฯ  ชมรา้นกาแฟอายุรว่ม 200 ปี 
“ฟิชาวี คอฟฟ่ีเฮาส”์ เปิดขายตลอด 24 
ชม. นักท่องเที่ยวนิยมไปสมัผสั   ***เชญิ
ซือ้ “ คารทู์ซ ” จีท้ าดว้ยทองค าหรอืเงิน
แกะสลักชื่อแบบภาษาอียิปต โ์บราณ 



 

(Hieroglyphic Charaters) ในรูปทรงยาวเก๋,สวยแปลก แปลว่ามอีายุยนืยาวอดตีองคฟ์าโรหใ์ชส้ลกั
ชือ่ขององคเ์องตามโบราณสถานและสุสานของพระองค ์ 

18.30 น.      รบัประทานบรกิารอาหารค ่า ที ่ณ ภตัตาคารไทย จากนัน้น าท่านเดนิทางไปสนามบนิ 
20.00 น.  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิกรุงไคโร   
23.15 น. โดยเทีย่วบนิที ่MS 960 (8.20 ชม.) น าท่านบนิตรงเดนิทางสู่ กรุงเทพฯ 
วนัที-่10 ไคโร - กรุงเทพฯ B L D 

12.40 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภูม)ิ โดยสวสัดภิาพ   
หมายเหตุ... 
1.โปรแกรมขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง เพือ่ผลประโยชนส์ูงสุดของลูกคา้ 
2.โปรแกรมนีไ้ม่แนะน าพกั 3 ท่าน ต่อ 1 หอ้ง เพราะว่าหอ้งบนเรอืจะขนาดเท่ากบัหอ้งพกั2ท่าน /ท่านที3่เตยีงพบั 
3.ตั๋วกรุป๊ไม่มรีาคาเด็ก  
อตัราค่าบรกิาร (ราคาต่อท่าน)  

ก าหนดเดนิทางปี 2562 ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ2ท่าน  
ราคาท่านละ 

พกัเดีย่วเพิม่ + 

6-15 กุมภาพนัธ ์2563  
75,900.- 

 
17,000 .- 15-24 ตุลาคม 2563 

3-12 ธนัวาคม 2563 
 
อตัรานีร้วม 

 
✓ ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิโดยสารไป-กลบั ช ัน้ประหยดั โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(ตั๋วกรุป๊สะสมไมลไ์ม่ได)้ 
✓ ค่าวซีา่ประเทศอยีปิต ์
✓ ค่าหอ้งพกัโรงแรมในเมอืงไคโร ระดบั 5*และเรอื ระดบั 5* รวม 7 คนื 
✓ ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง  
✓ ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุตามรายการ 
✓ ค่าบตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแห่งทีร่ะบุตามรายการ  
✓ ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถิน่  
✓ ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาทตามเงือ่นไขบรษิทัฯประกนัภยั 

*หากท่านสนใจซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิกบัทางเจา้หนา้ที่
บรษิทัได ้
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ลา้นบาท] 
ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี 
[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

✓ ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าบนเรอื 10USD/ท่าน   
✓ ค่าทปิพนักงานขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ ตามล าดบัต่อท่านต่อวนั รวม 50 USD/ท่าน 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามดิหลงัใหญ่ 300 EGP และหลงัอืน่ๆ ประมาณ 60 EGP 
 ค่าเขา้ชมมมัมี ่11 พระองคท์ีพ่พิธิภณัฑอ์ยิปิต ์ประมาณ 150 EGP 
 ค่าเขา้หลุมตุตนัคาเมน ทีหุ่บผากษตัรยิป์ระมาณ 200 EGP 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอืน่ๆ  เชน่ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ,ค่าเคร ือ่งดืม่ส ัง่พเิศษ  
 ค่าทปิหวัหนา้ทวัรไ์ทย ตามความเหมาะสม  
 ค่ากลอ้งถ่ายรูปวดีโีอ และค่ากลอ้งมอืถอื บางสถานทีท่ีเ่รยีกเก็บ 

การส ารองทีน่ั่ง   



 

 

1. *กรุณา ช าระเงินมดัจ า ท่านละ 25,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง หรอื Copy Passport 
มาทีบ่รษิทัฯ ภายใน 3 วนัหลงัการจอง.... (ทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เท่าน้ัน)หากตอ้งยืน่วซีา่ ตอ้งเตรยีมเอกสารยืน่
วซีา่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ (ใชเ้วลาขอวซีา่ไม่ต ่ากว า่ 7วนัท าการ) 

2. การช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท่านควรจดัเตรยีมค่าทวัรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่น
ก าหนดเน่ืองจากทางบรษิทัตอ้งส ารองค่าใชจ้า่ยในส่วนของค่าทีพ่กัและตั๋วเคร ือ่งบนิมฉิะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง
โดยอตัโนมตั ิ

*** ในกรณีทีท่่านโอนเงินจากต่างจงัหวดั ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารของธนาคาร 
หมายเหตุ  :  อน่ึงกรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ทราบถงึการโอนเงนิของท่าน ทางโทรศพัทห์รอืทางไลน ์เพือ่สง่ฐานการโอน
เงนิของท่านเพือ่เป็นประโยชนแ์กท่่าน 
การยกเลกิ และการเปลีย่นแปลง 
การยกเลกิ 

5.1 หากมกีารช าระมดัจ าทวัรแ์ละตอ้งการยกเลกิไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามตอ้งช าระค่าบรกิาร  ท่านละ 3,000 บาท 
           5.2 ยกเลกิ 30-45 วนั กอ่นการเดนิทาง+ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี  ตอ้งช าระ   ท่านละ  5,000 บาท 
           5.3 ยกเลกิ 15 - 29 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 50% ของราคาทวัร+์ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี 
   5.4 ยกเลกินอ้ยกว่า 1 - 14 วนั กอ่นการเดนิทาง ตอ้งช าระ 100% ของราคาทวัร ์
ยกเลกิชว่งเทศกาล  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั ตอ้งช าระท่านละ  10,000 บาท  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 50 วนั ตอ้งช าระท่านละ 20,000+ค่าวซีา่ (ถา้ม)ี  
ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง สงกรานต-์ปีใหม่ 40 วนั 01-29 วนั ช าระ 100% ของราคาทวัร ์
 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ าแลว้ ทางบรษิทัฯ ถอืว่าท่านไดย้อมรบัใน
ขอ้ตกลงและเงื่อนไข ทีบ่รษิทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 

 
 
เงื่อนไขการเดนิทาง 
1) บรษิทัฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรนี์ ้เมือ่เกดิเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
2) บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบรษิทัฯหรอืค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกทารา้ย, การสูญหาย, ความ
ล่าชา้ หรอืจากอุบตัเิหตุต่างๆ 

3)  หากท่านยกเลกิกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สุดลง ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รบัผดิชอบค่าบรกิารทีท่่านได ้
ช าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4)  บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมสีิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร
เดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5) รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัฯ อกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ารองทีน่ั่งบนเคร ือ่ง และโรงแรมทีพ่กั
ในต่างประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6)  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเคร ือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเคร ือ่งบนิปรบัสูงขึน้ บรษิทัฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัราคาตัว๋เคร ือ่งบนิ
ตามสถานการณด์งักล่าว 

7) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษิทัฯขนส่ง หรอื 
หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษิทัฯจะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทนให ้แต่จะไม่คนืเงนิใหส้าหรบัค่าบรกิารน้ันๆ 

8)  มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีานาจของบรษิทัฯ กากบัเท่าน้ัน 

9) หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาดจากทาง
สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นีท้างบรษิทัฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร
จดัหานีโ้ดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

10) เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่าท่านสละ
สทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมดัจาคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

11)  ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มเิชน่น้ันทางบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 



 

12) กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิทัฯจะพจิารณาเลือ่นการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิค่าหอ้ง 
ค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

13) กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้าระค่าทวัรห์รอืมดัจามาแลว้ ทาง
บรษิทัฯ คนืค่าทวัรห์รอืมดัจาให ้แต่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัค่าบรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้า่ยบางส่วนที่
เกดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเชน่ โรงแรม 
ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

14) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 
15) กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แต่กรุป๊ออกเดนิทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
16) กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตุผลใดๆ ก็ตามทาง

บรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืค่าทวัรท์ัง้หมด 
17) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยและท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่าน้ัน กรณีตอ้งการ

ตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีคร ัง้ หากเป็นนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรอื พระสงฆ ์โปรดสอบถามทาง
บรษิทัอกีคร ัง้ 

18) ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯกอ่นทุกคร ัง้มเีชน่น้ันทางบรษิทัฯจะ 
ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

19) หากมกีารยกเลกิการจองทวัรห์ลงัไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลกิวซีา่
ในทุกกรณีไม่ว่าค่าใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูม้เีกยีรตซิ ึง่รว่มเดนิทาง 
ทางบรษิทัฯ เป็นตวัแทนในการจดันาสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนส์ูงสุดในการเดนิทาง ทัง้นีท้างบรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบ
ในอุบตัิเหตุหรอืความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยัธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, 
อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ
ล่าชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่, ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวซีา่จากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กีย่วขอ้งกบั
สถานเอกอคัรราชทูต รวมถงึผูม้อี านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เน่ืองจากเป็นสทิธพิิเศษทางการทูต) ซึง่
อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มีความคุม้ครอง และ
ประกนัอุบตัเิหตุ ตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร้ว่มเดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย และ/
หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการ
ความคุมโรคติดต่อเฉพาะพืน้ที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บรษิัทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 
รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้
การขอสงวนสทิธดิงักล่าวบรษิทั จะยดึถอืและค านึงถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภยัของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการยืน่ขอวซีา่ ส าหรบัผูใ้หญ ่และ เด็ก 
 

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

1.   กรอกแบบฟอรม์ขอ้มูล : กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น 

2.      หนงัสอืเดนิทาง           : ตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง 

3.    รปูถา่ย                        : รูปส ีขนาด 2 นิว้ = 2 รูป (ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน พืน้หลงัฉากสขีาว )  

4.       ส าเนาบตัรประชาชน หรอื ส าเนาใบสตูบิตัร                                                                         
5.       ส าเนาใบเปลีย่นชือ่  (ถา้ม)ี :  
6.  ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาใบหยา่ หรอื ส าเนาใบมรณะบตัร      



 

7.       หลกัฐานการท างาน  
 กรณีเป็นพนกังาน  : ออกจดหมายรับรองการท างาน : ภาษาอังกฤษ +หวัจดหมายบรษัิท + เนน้            

                                           ประทับตราบรษัิท (ดว้ยครับ) 
- หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ควรระบ ุ: ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน ) 

 กรณีเป็นเจา้ของกจิการ : ( ตอ้ง แปล ทะเบยีนการคา้ เป็น ภาษาอังกฤษ ) 

-          ส าเนาใบทะเบยีนการคา้ และ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน (ส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน) + ประทับตราบรษัิท 

          กรณีเป็นขา้ราชการ : ออกจดหมายรับรองการท างาน : ภาษาอังกฤษ +หัวจดหมาย ราชการ /   

          หน่วยงาน+  ประทบัตรา + ส าเนาบตัร ราชการ 

-          ส าเนาใบทะเบยีนการคา้ และ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน (อายสุ าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน) + ประทับตราบรษัิท 

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

8.      หลกัฐานการเงนิ     :  
-        หนังสอื รับรองสถานะทางการเงนิ จากธนาคาร : ( Certify Letter from Bank ) : ฉบบัจรงิ เทา่นัน้  

         หมายเหต ุ: กรณียืน่ Visa Egypt ตอ้งใช ้จดหมาย รับรองจากธนาคาร เทา่นัน้ 

9.      กรณีเป็น เด็ก ( อายตุ ่ากวา่ 20 ปี )      
-        กรณี เด็ก เดนิทาง กบั บดิา    : ตอ้งม ีหนังสอืยนิยอม จากอ าเภอ (ของมารดา) + ภาษาอังกฤษ  

-       กรณี เด็ก เดนิทาง กบั มารดา : ตอ้งม ีหนังสอืยนิยอม จากอ าเภอ (ของบดิา) + ภาษาอังกฤษ  

-       กรณี เด็ก ไมไดเ้ดนิทาง กับ บดิา และ มารดา : ตอ้งม ีหนังสอืยนิยอม จากอ าเภอ (ของบดิ+มารดา)+ ภาษาอังกฤษ+ 

หนังสอืรับรองคา่ใชจ่้าย  

 

  
 


