รหัสโปรแกรม : 14416 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

แกรนด์อียปิ ต์ และล่องแม่น้ำไนล์ 10 วัน
พักโรงแรมระดับ 5 ดำว ล่องเรือสำรำญระดับ 5 ดำว

Egypt แหล่งอารยะธรรมที่เก่าแก่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก มีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่า 7,000 ปี และดินแดนต่างๆรอบ
สามเหลี่ยมตามลุม่ นา้ ไนล์อันอุดมสมบูรณ์นี้ ได้ถกู รวบรวมเป็ นอาณาจักรขึน้ โดยฟาโรห์ ในอดีตได้เคยถูกปกครองโดย
ชนเผ่าต่างๆที่อยู่ลอ้ มรอบ และถูกรุกรานโดยพวกเปอร์เซีย นอกจากนัน้ ยังมีพวกกรีก โรมัน และจนกระทัง่ พวกอาหรับ
ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงและนาเอาศาสนาอิสลามเข้ามา
•เมืองเมมฟิส เมืองหลวงเก่ำของอียปิ ต์ •ชมร ูปแกะสลักโบรำณที่พิพิธภัณฑ์รำมเสสที่ 2 •ชมปิรำมิด
ขัน้ บันไดและสฟิงซ์เมืองโบรำณซัคคำร่ำ •ชมวัตถ ุโบรำณอันทรงค ุณค่ำที่พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ ณ กร ุง
ไคโร •เมืองอัสวำนสถำนที่ตำกอำกำศที่สำคัญของอียปิ ต์ •ล่องเรือใบโบรำณเฟล ุคกะ •ชมเขื่อนอัสวำน •เสำ
หินโอเบลิสก์ •ชมวิหำรอำบูซิมเบล •ชมวิหำรออมคอมโบ •ชมวิหำรแห่งเมืองเอ็ดฟู •ชมวิหำรลักซอร์ •ชม
วิหำรคำนัค •ชมนครแห่งควำมตำย •ชม วิหำรฮัตเชปซ ุต •ชมอนสุ ำวรียแ์ ห่งเมมนอน •ชมเมืองเอล็กซำนเด
รีย •ชมปัอมปรำปรำกำรซิทำเดล •เสำปอมเปย์ •ชมเมืองเก่ำไคโร
☺พักโรงแรมแรมระดับ 5 ดำว ☺พักเรือระดับ Luxury ☺อำหำรดี ☺บิ นภำยในสองขำ

กำหนดวันเดินทำง
พฤศจิกำยน
ธันวำคม
มกรำคม
กุมภำพันธ์
มีนำคม

วันบิน
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่เจ็ด
วันที่เก้า
วันแรก
21.30 น.

19 – 28 พฤศจิกายน 2562
10 – 19 ธันวาคม 2562
28 มกราคม – 06 กุมภาพันธ์ 2563
04 – 13 กุมภาพันธ์ 2563
03 – 12 มีนาคม 2563
ตำรำงเที่ยวบิน

เมือง

CODE
BKK-CAI
CAI-ASW
LXR-CAI
CAI-BKK

เที่ยวบิน
MS961
MS397
MS073
MS960

85,900.85,900.85,900.85,900.85,900.-

เวลำ
00.50-05.50
16.15-17.40
07.45-08.55
23.30-12.40+1

กรุงเทพฯ
ไคโร
ไคโร
อัสวาน
ลักซอร์
ไคโร
ไคโร
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
คณะพร้อ มกัน ณ สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู ้โ ดยสารขาออก โดยมี
เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดิ นทาง ณ
เคาน์เตอร์สายการบินอียิปต์ แอร์ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 แถว Q

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
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เวลำในกำรเดินทำง
10.15 ชม.
01.40 ชม.
01.10 ชม.
08.20 ชม.

วันที่สอง
00.50 น.
05.50 น.
เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

คำ่


วันที่สำม
เช้ำ

กรุงไคโร-เมมฟิ ส-กีซ่ำ-ไคโร
“เหิรฟ้ าสูก่ รุงไคโร" โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS961
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.15 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์ นาท่านผ่านพิธีตรวจคน
เข้าเมือง จากนั้นนาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั ให้ท่านได้รบั ประทานอาหารเช้า
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งเมมฟิ ส ซึ่ ง เป็ นเมื อ งหลวงเก่ า ของอี ยิ ป ต์
โบราณ เป็ นศู น ย์ก ลางการปกครองที่ ส าคั ญ แห่ ง หนึ่ ง ในบริ เ วณดอน
สามเหลี่ยมของแม่น้ าไนล์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่ 1 และยังเป็ นเมืองที่ ได้รับ
การบันทึ กในประวัติศาสตร์ว่ามีบทบาทในการรวม อี ยิปต์เข้าเป็ นประเทศ
เดียวเมื่อ 5,000 กว่าปี แล้ว
นาท่ านเข้าชมในพิพิธภัณฑ์ร ำมเสสที่ 2 ชมการแกะสลัก รูปโบราณต่ างๆ
มากมายจากหินที่ยงั หลงเหลื ออยู่ในระดับพื้ นดินพร้อมกันนั้นชมรูปแกะสลัก
ขนาดยักษ์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ด้วยฝี มือการแกะสลักที่ประณีตและสวยงาม
มากจากนั้ นออกเดิ นทางต่อไปยัง เมื องโบรำณซัคคำร่ำ (Sakkara) เพื่อไป
ชมปิ รามิดแบบขั้นบันได ซึ่ งถื อว่าเป็ นปิ รามิดแห่งแรกของอี ยิปต์ ให้ท่านได้
ชมปิ รำมิด (Pyramid) แห่งแรกของโลก ซึ่งเป็ นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้เป็ น
ที่ ฝั งพระศพของกษัตริยซ์ อเซอร์ และเป็ นต้นแบบของการสร้างปิ รามิดในยุค
ต่อมา ท าให้ท่านได้ทราบเรื่องราวของปิ รามิด ตั้งแต่ผูส้ ร้างไปจนถึ งวิธีการ
สร้าง การตัดหิน และอื่นๆ อีกนานัปการที่ทาให้พิศวง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางกลับไปยังเมืองกีซ่ำ (Giza) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของจังหวัดกีซ่า
ซึ่ งใหญ่เป็ นอันดับที่ สามของอียิ ปต์ เพื่อชมปิ รามิดใหญ่และเล็ ก 6 องค์ ที่ มี
ชื่อเสียงที่สุดในอียิปต์ และเป็ น 1ใน 7 ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่มี
อายุราวๆ 3500-4000ปี และได้ถูกขึ้ นทะเบียนกับองค์กำรยูเนสโกให้เป็ น
มรดกของโลกเมื่อปี ค.ศ. 1979
นาท่านชมปิ รามิดที่สาคัญที่สุดมีอยู่ 3 องค์ คือ ปิ รำมิดแห่งคูฟู ซึ่งเป็ นปิ รา
มิดที่ใหญ่ที่สุดที่มนุ ษย์ได้สร้างมา มีฐานแต่ละด้านยาว 230 เมตร สร้างด้วย
หินกว่าสองล้านสามแสนก้อน ส่วนต่อมาเป็ นปิ รามิดหลังกลางคือ ปิ รำมิ ด
แห่งเคเฟร และปิ รามิดเล็กซ้ายสุ ด คือ ปิ รำมิดแห่งเมนคูเร ส่วนที่ เหลือก็
เป็ นปิ รามิดของสมาชิกในครอบครัว อีก 3 องค์ และที่เบื้ องหน้าของปิ รามิดเค
เฟร ท่านจะได้ชมสฟิ งซ์ (Sphinx) ผูล้ ึกลับและประติมากรรมที่เ กิดจากการ
แกะสลักเนิ นหินทรายขนาดใหญ่ที่เป็ นรูปกึ่งมนุ ษย์และกึ่งสัตว์ ที่มีลกั ษณะของ
ร่า งกายเป็ นสิ งห์โ ตตัว ผู ้ และมี ใ บหน้า เป็ นพระพัก ตร์ของฟาโรห์ และเป็ น
เสมือนเทพเจ้าของอียิปต์ ให้ท่านได้พักผ่อนกับการขี่อูฐกลางทะเลทราย ชม
ทิวทัศน์รอบๆ โดยมี ปิ รามิดเป็ นฉากหลัง (ค่าบริการ ไม่รวมอยู่ในรายการ
ท่องเที่ยว)
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
Conrad Hotel หรือเทียบเท่ำ*****
กรุงไคโร-อัสวำน
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
3

บุฟเฟต์

CAIRO
บุฟเฟต์

เที่ยง
บ่ำย
16.15 น.
17.40 น.

คำ่


วันที่สี่
เช้ำ
05.00 น.

นาท่านไปชมพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ (National Museum) ซึ่งเป็ นที่เก็บ
รักษาโบราณ วัตถุที่มีค่ามากมาย เช่น เตียงชาแหละศพในการทามัมมี่ ตูท้ ี่ทา
ด้วยหินอ่อนสาหรับเก็บอวัยวะภายใน ในการทามัมมี่ โรงใส่พระศพที่ทาด้วย
ทองคาของฟาโรห์ตุ ตันคาเมน และของมีค่าอื่ นๆอี ก มากมายตั้งแต่ ในสมัย
อียิปต์โบราณจนถึงสมัยกรีกและโรมัน (รวมราคาค่าเข้าชมมัมมี่)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองอัสวำน
“เหิรฟ้ าสูเ่ มืองอัสวาน" โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS397
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 01.45 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินอัสวาน ประเทศอียิปต์ เมืองเมืองอัสวำน (Aswan) ซึ่ง
เป็ นเมื องตากอากาศที่ ทันสมัย และมี ชื่ อ เสี ย งของอี ยิ ป ต์ ซึ่ งในสมัย โบราณ
เมืองอัสวานเป็ นเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ที่สาคัญ
จากนั้นนาท่านแวะชม เขื่อนอัสวำน(Aswan Dam) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่ งว่า
ไฮด์แดม ที่สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน้ าหล่อเลี้ ยงไร่นา ตลอดปี
อีกทั้งยังใช้พลังน้ าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าเพียงพอกับความต้องการของคนทั้ง
ประเทศ และเพื่อป้ องกันน้ าจากแม่น้ าไนล์ไหลท่วมเวลาฝนตกหนักเขื่อนนี้ มี
ความยาว 36,000 เมตร เป็ นที่ ที่ นักท่องเที่ ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่
เกิดจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ าไนล์คือทะเลสาบนัลเซอร์ มีความลึกถึง 80
เมตร และกว้างถึง 10 กิโลเมตร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พกั
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
Helnan Aswan Hotel หรือเทียบเท่ำ****
อัสวำน-อำบูซิมเบล-อัสวำน
รับประทำนอำหำรเช้ำ
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื องอำบูซิมเบล (ระยะทางประมาณ 380 กม. ใช้เวลา
เดิ นทางประมาณ 03.00 ชม.) โดยรถบัสปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่าน
พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินทางถึงเมืองอาบูซิมเบล ประเทศอียิปต์ จากนั้นนา
ท่านชมวิหำรอำบู ซิมเบล (Abu Simbel Temple) ซึ่งสร้างโดยฟาโรห์ ราม
เซสที่ 2 เป็ นวิหารที่สร้างจากจินตนาการที่สวยงามที่สุดในประวัติศาสตร์ของ
อียิปต์ ถูกสร้างขึ้ นเมื่อปี 1270 ก่อนคริสตกาล โดยการสกัดเจาะภูเขาทั้งลูก
เป็ นรูปหินแกะสลักของฟาโรห์นัง่ บนบัลลังก์ 4 องค์ เรียงกัน ข้างละ 2 องค์
และตรงกลางเจาะเป็ นประตูทางเข้า สองข้างทางจะมีหินแกะสลักเป็ นรูปของ
รามเซสที่2 ยืนตรงข้างละ 4 องค์ต้งั อยู่และจากด้านขวามือจะมีวิหารที่สร้างไว้
ติ ด ๆกัน เพื่ อ ให้เ ป็ นอนุ ส รณ์ แ ด่ พ ระนางเนเฟอร์ต าริ ซึ่ ง เป็ นพระราชิ นี ที่
พระองค์โปรดปรานมากที่สุด จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองอัสวำน
นาท่านชมเสำหินโอเบลิสก์ (The Unfinished Obelisk) ที่สลักจากหน้าผา ซึ่ง
ยังไม่แล้วเสร็จ เสาโอเบลิสน์ ี้ เป็ นอนุ สาวรียช์ นิ ดหนึ่ งของอียิปต์โบราณ สร้างขึ้ น
เพื่อเป็ นการบูชาแด่เทพอามุน-รา หรือสุริยะเทพ
จากนั้นชมโรงงำนผลิตหัวน้ ำหอม ซึ่งมีหลายกลิ่น เช่น กลิ่นกุหลาบ ดอกบัว
และพืชสมุนไพรของอียิปต์ ซึ่งกล่าวกันว่า การทาน้ าหอมแบบนี้ ได้สืบทอดมา
ตั้งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา
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ASWAN
(Meal Box)

บ่ำย

คำ่


วันที่หำ้
05.00 น.
07.00 น.

บ่ำย

17.00 น.
คำ่



จากนั้นนาท่านเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อลงเรือฟำรำห์ ครูส (Farah Cruise)
หรือเทียบเท่ำ เพื่อชมความสวยงามของสิ่งก่อสร้างบริเวณสองฝั ่งแม่น้ าไนล์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บนเรือสำรำญ
จากนั้นนาท่านล่องเรือใบโบราณ หรือที่เรียกกันว่า เรือเฟลุคกะ (Felucca)
ผ่านชมสวนพฤกษศำสตร์ (Botanical Gardens) เป็ นที่ศูนย์รวมพันธ์ไม้
นานาชนิ ด ผ่านชมสุสำนอำกำข่ำน (Agha Khan Tomb) รวมไปถึงวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ของชาวเมืองอัสวาน ที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ที่
เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้ น
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บนเรือสำรำญ
พักผ่อนตำมอัธยำศัยบนเรือสำรำญ Farah Cruise หรือเทียบเท่ำ
อัสวำน-คอมออมโบ-เอ็ดฟู-ลักซอร์
ล่องเรือสู่ เมืองคอมออมโบ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร บนเรือสำรำญ
นาท่านชม วิห ำรคอม-ออม-โบ เป็ นวิหารที่ สร้างขึ้ นเพื่อบูชาเทพเจ้าสอง
องค์ คือ เทพโซเบค มีเศียรเป็ นจระเข้ ชาวบ้านสร้างวิหารนี้ ขึ้ นมา เนื่ องจากใน
สมัยก่อนโค้งน้ าตรงที่ต้งั วิหารแห่งนี้ จะเป็ นจุดที่จระเข้ชอบมานอนเกยอยู่ขา้ ง
ตลิ่ง ด้วยความเกรงกลัวจระเข้ ชาวบ้านจึงสร้างวิหารคอมออมโบขึ้ นมา โดยมี
นัยว่า เมื่อเราบูชาคารวะต่อเทพแห่งจระเข้โซเบคแล้ว เทพโซเบคจะปกป้ องคุม้
ภัยไม่ให้ถูกจระเข้ทาร้ายได้ วิหารแห่งนี้ อยู่ดา้ นขวามือ ส่วนวิหารทางด้านซ้าย
บูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็ นเหยี่ยว เทพเจ้าแห่งการต่อสูแ้ ละความกล้า
หาญ
น าท่ า นออกเดิ น ทางไปยัง เมื อ งเอ็ ด ฟู (Edfu) ผ่ า นชมความสวยงามของ
ธรรมชาติ ของฟาก ฝั ่งแม่น้ าไนล์ และยังเป็ นขุมแห่ง อารยะธรรมของอี ยิปต์
โบราณด้วย ชมวิหารขนาดใหญ่ ซากรูปสลักขององค์กษัตริยฟ์ าโรห์ สฟิ งซ์นับ
พันๆตัว และที่อนั เร้นลับซึ่งซุกซ่อนพระศพของ กษัตริยใ์ นสมัยก่อนคริสตกาล
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บนเรือสำรำญ
ให้ท่านชมวิหำรแห่งเมืองเอ็ดฟู ที่ยงั คงสภาพและได้ถูกอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี
ที่สุดในขณะนี้ วิหารหลังนี้ ได้ถูกสร้างให้แก่ เทพเจ้ำฮอรัส ที่ มีศีรษะเป็ นนก
เหยี่ยว ชมวิหารที่ดา้ นหน้าจะเป็ นผนังสูงถึง 36 เมตร มีรูปหินแกะสลักเป็ นรูป
นกเหยี่ยว 2 ตัว เฝ้ าหน้าประตูทางเข้า ส่วนภายในวิหารยังอยู่ในสภาพที่ ดี
มาก มีห อ้ งหลายห้อง และพื้ นจะเริ่มสูงขึ้ นเรื่ อยๆที ละน้อยจนเข้าถึ งห้องสูง
ชั้นในสุด ซึ่งเป็ นห้องที่พระเจ้าฟาโรห์เข้ามาทาพิธีต่างๆ จากนั้นนาท่านออก
เดิ นทางไปยัง เมื องลักซอร์ (Luxor) ซึ่ งเป็ นเมืองที่ มีความสาคัญของอี ยิปต์
เมืองหนึ่ ง ตั้งอยู่บนฝั ่งแม่น้ าไนล์ทางตอนใต้ของประเทศ เป็ นส่วนหนึ่ งของ
เมืองหลวงโบราณของทีบส์ มีซากวิหารสาคัญสองแห่งคือ วิหำรลักซอร์ และ
วิหำรคำร์นคั
รับประทำนอำหำรว่ำง ณ ภัตตำคำร บนเรือสำรำญ
รับประทำนอำหำรคำ่ บนเรือสำรำญ (Galabia Party)
พักผ่อนตำมอัธยำศัยบนเรือสำรำญ Farah Cruise หรือเทียบเท่ำ
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วันที่เจ็ด
เช้ำตรู่
06.00 น.
07.45 น.
08.55 น.

นครแห่งควำมตำย-วิหำรลักซอร์-วิหำรคำร์นคั
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ภัตตำคำร บนเรือสำรำญ
นาท่านนัง่ เรือข้ามไปยังฝั ่งตะวันตกของแม่น้ าไนล์ เพื่อไปชมสุสานที่ ฝังศพใน
หุบเขาที่เรียกว่า นครแห่งควำมตำย (Valley of The Death)ชมหุบผากษัตริย ์
ซึ่งเป็ นที่ฝังพระศพของพระเจ้าฟาโรห์มีถึง 62 แห่ง นอกจากนี้ ยังมีหุบผาของ
พระราชินีและหุบผาของพวกพระบรมวงศานุ วงศ์ พวกขุนนางชั้นสูง จากนั้นนา
ท่านไปชม วิห ำรฮัต เชปซุต (Temple of Queen Hatshepsut) ที่
ประดิ ษ ฐานพระศพของฟาโรห์ห ญิ ง พระนามฮั ต เซปซุ ต หรื อ ที่ รู จ้ ัก กัน ดี ใ น
ประวัติศาสตร์ว่าราชินีมีหนวด ชมอนุ ส ำวรียแ์ ห่งเมมนอน (Coloses of
Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้เป็ นวิห า
ประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3 ประมาณ 2,000 กว่าปี ก่อน เกิด
เหตุ แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทาให้ตัววิหารพังลงมา เหลือเพีย งรูปสลัก
หินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บนเรือสำรำญ
นาท่านไปชมวิหำรลักซอร์ และวิหำรคำร์นัค ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ า
ไนล์ เป็ นวิหารคู่บา้ นคู่เมื องที่ สร้างขึ้ นเพื่อบูชาเทพเจ้า ชมวิหำรลักซอร์ ที่ อ
เมนโนฟิ สที่ 3 ให้สร้างขึ้ นใหม่ ให้เป็ นวิหารแบบหินทรายเนื้ อละเอียดที่ใหญ่โต
และสูงกว่าเดิ ม ต่ อมารามเซสที่ 2 ให้สร้างอุท ยานที่ ห น้าวิห ารขึ้ น และ
อลังการด้วยรูปแบบประติ มากรรม ชมวิหำรคำร์นัค ที่สร้างขึ้ นเพื่อบูชาเทพ
เจ้า โดยใช้เ สาที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก และได้รับ การต่ อ เติ ม จากฟาโรห์ห ลาย
พระองค์ จนกระทัง่ เป็ นวิหารที่ ใหญ่โตที่ สุดของอียิปต์ มีเนื้ อที่ ประมาณหนึ่ ง
ตารางไมล์ชมภายในวิหารที่ มีความกว้าง 50เมตร และยาว102เมตร มีเสา
หินขนาดยักษ์ สูง 23 เมตร ถึง 134 ต้น และเป็ นที่ประดิ ษฐานรูปปั้ นของ
กษัตริยร์ ามเซสที่ 2 ในสมัยโบราณตามประวัติกล่าวว่าต้องใช้แรงงานถึงแปด
หมื่นกว่าคนในการสร้างวิหารนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช๊อปปิ้ งที่ ตลำดลัก
ซอร์ (Luxor Local Market) เป็ นตลาดพื้ นเมืองที่รวบรวมสินค้ามากมาย ไม่
ว่ า จะเป็ นเครื่ อ งเทศ, กระเป๋ า เครื่ อ งหนั ง , เครื่ อ งประดับ และอื่ น ๆ อี ก
มากมาย
รับประทำนอำหำรคำ่ บนเรือสำรำญ
พักผ่อนตำมอัธยำศัยบนเรือสำรำญ Farah Cruise หรือเทียบเท่ำ
ลักซอร์-กรุงไคโร-ซิตำเดล-สุเหร่ำโมฮัมเหม็ดอำลี
รับประทำนอำหำรเช้ำ บนเรือสำรำญ
นาท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ กรุงไคโร
“เหิรฟ้ าสูก่ รุงไคโร" โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS073
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 01.10 ชม.)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์
จากนั้นนาท่านไปชมซิตำเดล (Citadel)ที่เป็ นป้ อมปราการโบราณที่ถูกสร้าง
อยู่บนเนิ นเขา ซึ่ งถูกสร้างขึ้ นโดยนั กรบซาลาดิ น ในปี ค.ศ.1176 และ แล้ว
เสร็จในปี ค.ศ.1182 เพื่อใช้ในการต่อสูก้ บั พวกทาสงครามครูเสด และภายใน
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เช้ำ

ชมที่ พัก และที่ ต้ัง ของรัฐ บาลในสมัย นั้ น ภายในได้สร้างสุ เหร่ าหิ นอ่ อนอัน
สวยงาม มีชื่อว่ำ สุเหร่ำโมฮัมเหม็ดอำลี ซึ่งเป็ นสุเหร่าที่ มีความสาคัญมาก
ส าหรับ ชาวอี ยิ ป ต์ ซึ่ ง เริ่ ม สร้า งในปี ค.ศ.1830 และเสร็ จ ในปี ค.ศ.1857
ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชาวกรี ก ในแบบตามอย่ า งออตโตมัน หรื อ ตุ ร กี ใ น
ปั จ จุ บัน ภายในมี น าฬิ ก าที่ ต้ัง อยู่ บ นลานในสุ เ หร่ า ซึ่ ง เป็ นของขวัญ ในการ
แลกเปลี่ ย นกับ อนุ ส าวรี ย ์ป ลายแหลมโอบิ ลิ ส ก์ข องรามเซส ที่ 2 เพื่ อ สร้า ง
สัมพันธไมตรีอนั ดีระหว่างอียิปต์ฝรัง่ เศส
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้นนาท่านไปยังที่ตลำด ข่ำน เอล คำลิลี่ (Khan El Khalili) ซึ่งเป็ นตลาด
กลางที่ มี ค วามใหญ่ โ ตมาก ถู ก สร้า งมาตั้งแต่ ปี ค.ศ 1382 ซึ่ ง ในขณะนั้ น
สถานที่แห่งนี้ ถูกทาเป็ นที่พกั อาศัยของกองคาราวานที่เดินทางมาจากสถานที่
ต่างๆ ให้ท่ านเลื อกซื้ อสิ นค้าพื้ นเมืองทุ กอย่างที่ ทาในประเทศ จากโรงงาน
ขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมในครัวเรือน จากนั้นนาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พัก
อิสระให้ท่ำนได้พกั ผ่อนตำมอัธยำศัย จนกระทัง่ ถึงเวลานัดหมายเพื่อเตรียม
ตัวออกเดินทางไปยังท่าเรือเพื่อรับประทานอาหารคา่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บนเรือสำรำญ Nile Pharoahs พร้อม
ชมกำรแสดง
Conrad Hotel หรือเทียบเท่ำ*****
กรุงไคโร-อเล็กซำนเดรีย-ปอมเปย์-สุสำนใต้ดิน-กรุงไคโร
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซำนเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3
ชัว่ โมง)น าท่ า นชม เมื อ งอเล็ ก ซานเดรี ย ซึ่ ง เป็ นเมื อ งส าคัญ ในสมัย โรมัน
ปกครองอี ยิ ป ต์ เดิ ม ที เ ป็ นหมู่ บ า้ นประมงเล็ ก ๆ ที่ ชื่ อ ว่ า ราคอนดาห์ เมื่ อ
1,200 ปี ก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300
กว่าปี ก่อนพระเจ้าอเล็ก ซานเดอร์มหาราชมาพบ จึ งให้มีการปรับปรุ งขยาย
เมืองเพื่อเป็ นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็ก
ซานเดรียนี้ ยังเป็ น สถานที่สาคัญในตานานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉม
ชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี่ และ
ปั จจุบนั เมืองนี้ ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ เป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่
ติดกับทะเลเมดิ เตอร์เรเนี ยนที่ มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ งของโลก นาท่านชม ป้ อม
ปรำกำรซิทำเดล (CITADEL) ซึ่งใน อดีตนั้นเป็ นที่ต้งั ของ ประภาคารฟาโรส
ถือว่าเป็ นหนึ่ งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปั จจุบนั เหลือเพียงส่วนที่เป็ น
ฐานและได้มีรบั การทะนุ บารุงต่อเติมจากสุลต่านเกตย์เบย์ โดยรวบรามซาก
เดิ ม บางส่ ว นเข้า มา พัก ผ่ อ นหย่อ นใจกับ การชมทะเลเมดิ เ ตอร์เ รเนี ย นที่
สวยงาม จากนั้ นชม เสาปอมเปย์ เป็ นสิ่งสาคัญโบราณในสมัยโรมันปกครอง
อียิปต์ เป็ นเสาแกรนิ ตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็ นชื่อเพื่อนสนิ ทของ จูเลียส ซี
ซ่า ผูน้ าที่ ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่ งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็ นศัตรูกันและปอม
เปย์ไ ด้ห ลบหนี ม ายังเมืองอเล็ ก ซานเดรี ย ในอี ยิ ปต์ และได้ถูก ชาวอิ ยิ ปต์ฆ่ า
เสียชีวิต ปั จจุบนั นี้ เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยูอ่ ย่างโดดเด่น และส
ฟิ งซ์อีกสองตัว
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CAIRO
18 ธ.ค. 61
บุฟเฟต์

เทีย่ ง

คำ่


วันที่เก้ำ
เช้ำ

เที่ยง

คำ่
20.10 น.
23.30 น.
วันที่สิบ
12.40 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ชมหลุมฝั งศพใต้ดินแห่งอเล็กซำนเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุ ค
กลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้ มีสาม
ชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สาหรับลาเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็ นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3
ใช้เป็ นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผูต้ าย โดยมีการเลี้ ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่ งเล่า
กันว่าตอนที่นักโบราณคดีคน้ พบที่นี่เป็ นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจาน
วางอยู่ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่กรุงไคโร
จากนั้นนาท่านชมศูนย์กลางการทา กระดำษปำปี รุส (Papyrus) ซึ่งเป็ นการ
ท ากระดาษชนิ ดแรกของโลก ท าจากต้นปาปี รุ ส หรื อต้นกก และใช้บันทึ ก
ข้อความ และเหตุการณ์ต่างๆในสมัยอียิปต์โบราณ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
Conrad Hotel หรือเทียบเท่ำ*****
ไคโร
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองเก่า OLD CAIRO จากนั้นนาท่านชมเมืองรอบๆ
กรุงไคโร นาท่านชมโบสถ์เก่าแก่ Al Mo Alaga Church และนาท่านชม
Church of Serga นาท่านเดินทางชมมัสยิด Mosque Of Amr Ibn Al-Aas ซึ่ง
เป็ นมัส ยิ ด หลัง แรกๆของประเทศอี ยิ ป ต์. อัม อิ บ นุ น อาส เป็ นบุ คลที่ ได้น า
ศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่ในประเทศอียิปต์ และได้สร้างมัสยิดแห่งนี้ ไว้เพื่อ
เป็ นที่ปฏิบตั ิ ภารกิจทางศาสนาอิ สลาม ภารกิจนั้ นคือการละหมาด วันละห้า
เวลา และมัสยิดแห่งนี้ ยังได้เป็ นสถานที่ๆใช้ในการสอนศาสนาอีกเช่นกัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
จากนั้ น น าท่ านช้อ ปปิ้ งที่ ห า้ งสรรพสิ น ค้าที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในไคโร City Star
Shopping Center ที่มีสินค้าพื้ นเมือง สินค้า Brand name และสินค้าอื่นๆ อีก
มากมาย ท่านสามารถเห็นความแตกต่างการใช้ชีวิตของคนเมืองหลวง กับ
เมืองอื่นๆที่เราเดินทางท่องเที่ยวผ่านมาทางตอนใต้ของประเทศอียิปต์ ซึ่งเรา
จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไคโร ประเทศอียิปต์
“เหิรฟ้ าสูก่ รุงเทพฯ” โดยสายการบินอียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS960
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 08.20 ชม.)
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

CAIRO
บุฟเฟต์

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภำวะของเงินบำทที่ไม่คงที่
กำรเปลี่ยนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงนี้ ทำงบริษทั ฯ
จะยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ ***
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ค่ำทัวร์ตอ่ ท่ำน : อัตราค่าบริการสาหรับ กุมภำพันธ์–มีนำคม 2562 (อัตราค่าบริการสาหรับผูเ้ ดินทาง 15 ท่าน ขึ้ นไป)
 ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1ท่าน
85,900. ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
17,000. เด็กอายุ 7-11 ปี (เสริมเตียง-พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
85,900. เด็กอายุ 2-6 ปี (ไม่เสริมเตียง-พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
85,900. ไม่เอาตัว๋ เครื่องบิน ลดท่านละ
20,000.กำรจองทัวร์
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณำจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้ำ 40,000 บำท /
ท่ำน (เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน)
 กรุณำชำระค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือภำยในวันที่ 30 วัน ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่
เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
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ค่ำทัวร์รวม :













ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไคโร-กรุงเทพฯ โดยสายการอียิปต์ แอร์ (MS) – ระหว่างประเทศ
ค่าตัว๋ เครื่องบินภายใน ไคโร-อัสวาน-ลักซอร์-ไคโร โดยสายการอียิปต์ แอร์ (MS)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง และค่าประกันภัยสายการบิน
ค่าโรงแรมที่พกั 7 คืน ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้ อตามที่ระบุในโปรแกรม และค่าน้ าดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่าพาหนะในการนาเที่ยว ตลอดการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุไว้ในโปรแกรม
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าอียิปต์
ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์คนไทย คอยอานวยความสะดวกให้แก่ท่านตลอดการเดินทาง
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น, คนขับรถ ฯ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 40 ดอลลาร์
ค่าทิปพนักงานบริการบนเรือสาราญ ตลอดการเดินทาง ท่านละ 20 ดอลลาร์
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกันไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอำยุต้งั แต่75ปี ขึ้ นไป)
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ค่ำทัวร์ไม่รวม :
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตลอดการเดินทาง ท่านละ 30 ดอลลาร์ (ขึ้ นอยูก่ บั ความพึงพอใจของท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ สงั ่ มาในห้องพัก
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษในร้านอาหารนอกเหนื อจากที่ทางบริษัทจัดให้ยกเว้นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จา่ ยเพิ่ม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (23 กก./1ใบ/ท่าน)
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าธรรมเนี ยมน้ ามันของสายการบิน (หากมีการปรับขึ้ น)
 ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ

กำรยกเลิก :
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน

 คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นค่าวีซ่าที่ยื่นและตัว๋
เครื่องบินที่ ออกล่วงหน้าและกรุ๊ปที่ เดิ นทางช่วง
วันหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต์ วันแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปี ใหม่) ที่ตอ้ งการันตี มัดจากับ
ทางสายการบินหรือกรุป๊ ที่มีการ การันตีค่ามัดจา
ที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน
 หักค่ามัดจา 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน
 หักค่ามัดจา 40,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน
 หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม
เอกสำรในกำรใช้ยนื่ วีซ่ำ :
1.หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ที่มีอายุใช้งานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง หากหมดอายุกรุณานาไปต่ออายุ
ก่อนนาส่ง และแผ่นติดวีซ่าคงเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า (สาหรับท่านที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่า ขอความกรุณา แนบมาด้วย
เพื่อนาไปอ้างอิงกับทางสถานทูต)
2.รูปถ่ายสีหน้าตรงปั จจุบนั พื้ นฉากหลังรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็ นภาพที่คมชัด ห้าม
สวมแว่นสายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
ขนาด 35 mm x 45 mm หรือ 1.5 x 2 นิ้ ว 2 รูป (ทางสถานทูตไม่พิจารณารูปที่ถ่ายเอง)
3.จดหมายรับรองการทางานภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) ระบุบริษัท , ตาแหน่ ง, เงินเดือน, วัน
เริ่มทางาน และช่วงเวลาอนุ มตั ิให้ลาหยุด พร้อมประทับตราบริษัท
4.หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน ออกโดยธนาคาร
5.สาเนาทะเบียนบ้าน
6.สาเนาบัตรประชาชน
7.กรอกรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบไปให้ (กรอกข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
หมำยเหตุ :
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิ นทาง ในกรณี ที่มีผูเ้ ดิ นทาง ตา่ กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุ สุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ ท่องเที่ ยวใดๆที่ ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ ท่องเที่ ยวอื่นๆเพื่อ
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ทดแทนเป็ นลาดับแรก หรือคืนค่า เข้าชมแก่ผูเ้ ดิ นทางแทน
 รายการอาจมีก ารเปลี่ย นแปลงตามความเหมาะสม เนื่ อ งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่ พ ัก ในต่างประเทศ
เหตุ การณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่ อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติ มที่ เกิดขึ้ น
ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุ ต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
คานึ งถึ งความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดิ นทางเป็ นสาคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดิ นทางเข้าหรือออกนอกประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิ ดกฎหมาย
หรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดิ นทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติ ส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุ ผลใด ๆ
ก็ตามที่ กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษัทฯ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าใช้จ่าย
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่ นัง่ บนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นที่ เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้ อไม่เที่ ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคื นได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปใน
ลักษณะเหมาจ่าย
 ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) / หนั งสือเดินทางนั กการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ยวใช้
หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู)
กรณีเดินทำงโดยลูกค้ำจัดกำรตั ๋วเครื่องบินเอง
 ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่องตัว๋ เครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัว ร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึ งหากกรณี เที่ ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่ าช้า
หรือยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั ๋วเครื่องบิน
 ในการเดิ น ทางเป็ นหมู่ ค ณะผู ้โ ดยสารจะต้องเดิ น ทางไป-กลับ หากท่ านต้องการเลื่ อนวัน เดิ นทางกลับ ท่ านจะต้อ งช าระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้ น
(ในกรณีที่ตวั ๋ เครื่องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์น้ั นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่ นอน หาก
ท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ันยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศได้
 หากในกรณี ที่สายการบิ นมี การปรับเปลี่ ยนตารางเที่ ยวบิ น ซึ่ งอยู่นอกเหนื อจากการควบคุ มทางบริษัทจะไม่รับผิ ดชอบต่ อ
ค่าใช้จา่ ยใดๆทั้งสั้น
 เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้ นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทาให้
ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรือ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิตา่ เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วง
ฤดูรอ้ นเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋ำเล็กถือติดตัวขึ้ นเครื่องบิน
 กรุณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้ นเครื่องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น
กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้ นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้ นเครื่องได้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสินค้าปลอดภาษี จากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้ นเครื่องได้ และห้าม
มีรอ่ งรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
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กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้ำไปในกระเป๋ำใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งนี้ จะชดเชย
ไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้ นจึงไม่
แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่
 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังนั้ นท่านต้อง
ระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
 บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะรับผิ ดชอบในกรณี กระเป๋าเดิ นทางของท่ านเกิ ดความชารุ ด หรือสู ญหาย ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ใน
ระหว่างการเดินทาง
กำรเดินทำงเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้ งได้รบั การดูแลพิเศษ (Wheelchair), เด็ก,
และผูส้ ูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า
4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้งั หมด

หลังจำกกำรจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
ที่บริษทั ได้ระบุไว้ขำ้ งต้นทุกประกำร
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