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Code: IP03-EGY-LGT5D3N-Legend-53WY-Oct-39-A220826 

 

LEGEND OF CAIRO EGYPT 5 DAYS 3 NIGHTS (WY) 

ต ำนำนแหง่ไคโร-อเล็กซำนเดรยี 5 วนั 3 คนื บนิโอมำนแอร ์
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วนัแรก  สนำมบนิสวุรรณภมู ิ– สนำมบนิมสักตั - สนำมบนิไคโร อยีปิต ์                                 ( -/-/D )                                        

 

06.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิ  อำคำรผูโ้ดยสำรขำออกระหวำ่งประเทศ ช ัน้ 4 

เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิโอมำน แอร ์ซ ึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความ

สะดวกดา้นสมัภาระแกท่า่น 

09.10 น.    เหนิฟ้าสู ่สนำมบนิมสักตัประเทศโอมำน เพือ่เปลีย่นเครือ่ง โดยสายการบนิโอมาน แอรเ์ทีย่วบนิที ่

                     WY 818 (ใชเ้วลำเดนิทำง 6 ชม. ) 

12.05 น.     เดนิทางถงึสนามบนิ มัสกตัประเทศโอมาน 

14.35 น.     เหนิฟ้าสู ่สนามบนิไคโร ประเทศอยีปิต ์โดยสารการบนิโอมาน แอร ์เทีย่วบนิ ที ่WY 405 (ใชเ้วลา 

                    เดนิทาง 4 ชม. ) 

17.00 น.     เดนิทางถงึสนามบนิไคโร ประเทศอยีปิต ์(เวลำทอ้งถิน่ชำ้กวำ่ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง) น าทกุทา่นเชค็     

                   เอา้ทจ์ากสนามบนิและเดนิทางเขา้เมอืง  

ค ำ่   บรกิำรอำหำรค ำ่  ณ ภตัตำคำร 

                  น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั PYRAMID PARK  HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว  

           

วนัทีส่อง  ไคโร –กซีำ่ – มหำปิรำมดิ – สฟิงซ ์ – เมมฟิส – ซคัคำรำ่ – ปิรำมดิข ัน้บนัได – ลอ่งแมน่ ำ้

 ไนล+์Dinner ( B/L/D ) 

 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ ภตัตำคำร 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงกซีำ่ ซึง่อยูไ่มไ่กลจากกรงุไคโรมากนัก  

น าทา่นชม มหำปิรำมดิ ทีไ่ดร้ับการยกยอ่งวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก  เป็นชือ่เรยีกของ

สถานทีฝั่งพระศพของเมอืงเลโทโพลสิโบราณ(ปัจจบุนัคอื ไคโร) ครอบคลมุพืน้ที ่2,000 ตร.ม. บนที่

ราบสงูทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้เป็นทีต่ัง้ของมหาปิรามดิ 3 องค ์ซึง่องคฟ์าโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณสรา้ง

ขึน้เพือ่ฝังพระศพของพระองคเ์อง  
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นับเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้สิน้ 30 ปี สรา้งจากแทง่หนิ

ขนาดใหญม่าก แตล่ะกอ้นหนักกวา่ 2 ตัน หนิแตล่ะกอ้นวางชดิตดิกนัแบบแนบสนทิมาก แมแ้ตก่ระดาษก็

สอดไมผ่า่น ซึง่ประกอบดว้ย 

1) ปิรำมดิคอีอพส ์(Cheops) หรอืปิรำมดิคฟู ูสรา้งในพืน้ที ่53 ตร.ม. สงู 146 เมตร สรา้งดว้ย

หนิแกรนติ 2.3 ลา้นแทง่ นา้หนักกวา่ 60 ตันภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ ่หอ้งโถง

พระราชา หอ้งโถงพระราชนิ ีเป็นปิรามดิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก กลา่วกนัวา่อาสนะวหิารเซ็นตปิ์เตอรท์ี่

กรงุโรมรวมกบัวหิารเซ็นตป์อลทีล่อนดอน และดโูอโมวหิารแหง่เมอืงฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามดิแหง่

นีไ้ดอ้ยา่งสบาย  

2) ปิรามดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 กอ่น ค.ศ. สงู 136 เมตร ตา่กวา่ปิรา

มดิ คฟู1ู0 เมตร สรา้งบนเนนิดนิขนาดใหญ ่จงึท าใหด้สูงา่กวา่ปิรามดิ 2 องค ์กนิเนือ้ทีป่ระมาณ 1.6 ลา้น

ลกูบาศกเ์มตร มหีอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แตภ่ายในถกูบกุรกุ ท าลายเสยีหายมาก  

3) ปิรำมดิมเิซรนิสุ (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 กอ่น ค.ศ. มขีนาดเล็กทีส่ดุ สงู 

66.45 เมตร ปัจจบุนัสงูเพยีง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     

ชม “สฟิงซ”์ ทีแ่กะสลักจากเนนิหนิธรรมชาต ิมสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละล าตัวเป็นสงิโต 

ทา่นอาจจะขีอ่ฐูกลางทะเลทรายชมทวิทัศนร์อบๆโดยมหีมูปี่รามดิเป็นฉากหลัง อสิระเดนิเทีย่วตาม

อธัยาศัย (หรอืเขำ้ไปชมภำยในตวัปีระมดิซึง่เชือ่วำ่เป็นทีฝ่งัพระศพขององคฟ์ำโรหผ์ูส้รำ้งปีระ

มดิน ัน้ ภำยในสรำ้งเป็นหอ้งโถงใหญ ่มทีำงเดนิซึง่เรำสำมำรถเดนิลงไปดไูด ้คำ่เขำ้ชมไมไ่ด้

รวมอยูใ่นคำ่บรกิำรทวัร ์และตอ้งไปเขำ้ควิซือ้บตัรเอง เนือ่งจำกในแตล่ะวนัจะมผีูเ้ขำ้ชมไดไ้ม่

เกนิวนัละ 300 คนเทำ่น ัน้) 

ชม ตวัสฟิงซ ์ทีแ่กะสลักจากเนนิหนิธรรมชาต ิมสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละล าตัวเป็นสงิโต 

(หำกสนใจขีอ่ฐู กรณุำตดิตอ่ทีห่วัหนำ้ทวัร ์รำคำประมำณ $10-15 เหรยีญตอ่ทำ่นตอ่หนึง่ตวั)  

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บา่ย น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงเมมฟิส  

 ซึง่เป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียปิต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่ไดร้ับการบันทกึใน

ประวัตศิาสตรว์่ามคีวามส าคัญในการรวมอยีปิตบ์น และอยีปิตล์่างใหเ้ป็นหนึ่งเดยีวโดยกษัตรยิเ์มนาปฐม

กษัตรยิแ์หง่ราชวงศท์ี ่1  
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 ทีน่ี่ทา่นจะไดช้ม รูปแกะสลกัขนำดยกัษ ์ดว้ยหนิอลาบาสเตอรข์องฟาโรหร์ามเสสที ่2 ฝีมอืการแกะสลัก

เป็นเยีย่ม ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นตน้อนิทผาลัมขึน้สวยงามเป็นทวิแถว  

 

 เดนิทางต่อไปยังเมืองโบราณทีใ่กลก้ันอกีเมอืงคอื ซคัคำรำ่ เพื่อชม ปีรำมดิข ัน้บนัได เป็นสิง่ก่อสรา้ง

ขนาดใหญ ่ใชเ้ป็น สถานทีฝั่งพระศพของ กษัตรยิ ์ ซอเซอร ์และเป็นตน้แบบของ ปีรามดิในยคุตอ่มา  

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่   บรกิำรอำหำรค ำ่บุฟเฟตบ์นเรอืลอ่งไปตำมแมน่ ำ้ไนล ์ชมบรรยำกำศอนังดงำมยำมค ำ่คนืสอง

ฟำกฝั่ง แมน่ ำ้ พรอ้มชม และรว่มสนุกกบักำรแสดง ระบ ำหนำ้ทอ้ง (Belly Dance) อนัเลือ่งชือ่และ

กำร แสดงพืน้เมอืงตำ่งๆประกอบดนตร ี

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั HOROZON PYRAMID HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว  

  

วนัทีส่ำม อเล็กซำนเดรยี – ป้อมปรำกำรซทิำเดล – หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซำนเดรยี – เสำปอมเปย ์

(B/L/D)       

 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงอเล็กซำนเดรยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชั่วโมง) น าท่านถ่ายรูปคู่กับ ป้อม 

ปรำกำรซทิำเดล (CITADEL) ซึง่ในอดีตนัน้เป็นทีต่ัง้ของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิง่

มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ ปัจจบุันเหลอืเพยีงสว่นทีเ่ป็นฐานและไดม้รีับการทะนุบ ารงุตอ่เตมิจากสลุตา่น

เกยต์เบย ์โดยรวบรวมซากเดมิบางสว่นเขา้มา พักผอ่นหยอ่นใจกบัการชมทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนทีส่วยงาม  
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เทีย่ง   บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิน่ 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชม เมอืงอเล็กซำนเดรยี  

 ซึง่เป็นเมืองส าคัญในสมัยโรมันปกครองอยีปิต์ เดมิทีเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ที่ชือ่ว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 

1,200 ปีกอ่นครสิตกาล จนเมือ่ 332 ปี กอ่นครสิตกาลหรอืประมาณ 2,300 กวา่ปีกอ่นพระเจา้อเล็กซานเด

อร์มหาราชมาพบ จงึใหม้ีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตัง้ชือ่ใหค้ลอ้งจองกับชือ่ของ

พระองค ์เมอืงอเล็กซานเดรยีนี้ยังเป็นสถานทีส่ าคัญในต านานรักอันยิง่ใหญข่อง ราชนิีเลอโฉมชือ่กอ้งโลก 

พระนางคลโีอพัตรา และนายทหารโรมัน มารค์ แอนโทน ีและปัจจบุนัเมอืงนี้ใหญเ่ป็นอันดับสองของประเทศ 

เป็นเมอืงพักผอ่นตากอากาศทีต่ดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของโลก  

 

 ชม หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซำนเดรยี  

 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง สสุานของขาวโรมันในอดตีมกีว่า 50,000 ศพ สุสานใตด้นิแห่งนี้มี

สามชัน้ ชัน้ที ่1 มไีวส้ าหรับล าเลยีงโลงและศพ ชัน้ที ่2 เป็นทีฝั่งศพ และชัน้ที ่3 ใชเ้ป็นทีร่วมญาตเิพือ่ระลกึ

ถงึผูต้าย โดยมกีารเลีย้งสงัสรรคก์นัทัง้วัน ซึง่เลา่กนัวา่ตอนทีนั่กโบราณคดคีน้พบทีน่ี่เป็นครัง้แรก บนโต๊ะยัง

มขีวดไวนแ์ละจานวางอยู ่ 

 

 ชม เสำปอมเปย ์เป็นสิง่ส าคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอยีปิต ์เป็นเสาแกรนติสงู 27 เมตร ปอมเปย ์

เป็นชือ่เพือ่นสนทิของ จูเลยีส  ซซีา่ ผูน้ าทีย่ ิง่ใหญ่แห่งโรมัน ซึง่ภายหลังทัง้สองไดก้ลายเป็นศัตรูกันและ

ปอมเปยไ์ดห้ลบหนมีายังเมอืงอเล็กซานเดรยีในอยีปิต ์และไดถ้กูชาวอยิปิตฆ์า่เสยีชวีติ ปัจจบุันนี้เหลอืเพยีง

แคเ่สาโบราณแบบกรกี ตัง้อยูอ่ยา่งโดด่เดน่ และสฟิงซอ์กีสองตัว  

 

 ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับสูเ่มอืงหลวงกรงุไคโร 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

               น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั HOROZON PYRAMID HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ระดบั 4 ดำว  
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วนัทีส่ ี ่   ไคโร – พพิธิภณัฑส์ถำนแหง่ชำตอิยีปิต ์ - สเุหรำ่โมฮมัหมดัอำล ี– ศนูยก์ลำงกำรท ำกระดำษปำปิ

รสุ – โรงงำนผลติหวัน ำ้หอม – ตลำดขำ่นเอลคำลลิ ิ          (B/L/D) 

 

เชำ้          บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

น าคณะเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถำนแหง่ชำตอิยีปิต ์อันเลือ่งชือ่ เป็นสถานทีท่ีร่วมศลิปะวัตถโุบราณมากมาย

ทีส่ดุ(คำ่บตัรเขำ้ชมมมัมีข่องพระมหำกษตัรยิท์ ัง้ 11 พระองค ์ ไมไ่ดร้วมอยูใ่นรำยกำร หำกทำ่น

สนใจเขำ้ชมกรุณำตดิตอ่ทีห่วัหนำ้ทวัร ์คำ่เขำ้ชมประมำณ 100 อยิปิตป์อนด ์หรอื ประมำณ 20 

USD)  

 

ชม โลงศพทองค ำแทพ้รอ้มหนำ้กำกทองค ำ ของฟาโรหต์ตุันคาเมนอันดังกอ้งโลก และสมบัตสิว่นตัวอกี

มากมายของพระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม พัด ของเลน่ตา่ง ๆ รถศกึและเกา้อีบ้รรลังกท์องค า  

ซึง่ภาพบนพนักเกา้อีท้ีโ่รแมนตกิมากเป็นภาพของฟาโรหต์ตุันคาเมนประทับอยูบ่นเกา้อีแ้ละมพีระมเหสขีอง

พระองคก์ าลังทาน ้ามันหอมให ้ทัง้คู่ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอันแสดงถงึความรักความเผื่อแผ่อันลกึซึง้ 

นอกจากนี้ทา่นยังจะไดช้มสมบัตอิันล ้าคา่อืน่ๆ อกีจ านวนมากเชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต 

สิง่ของทัง้หมดลว้นมอีายเุกา่แกก่วา่ 3,000 ปี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น า

ทา่นชม สเุหรำ่แหง่โมฮมัหมดัอำล ีซ ึง่เริม่สรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดย

สถาปนกิชาวกรกี ในแบบตามอยา่งออตโตมัน หรอื ตรุกใีนปัจจุบัน ภายในมนีาฬกิาบนลานในสเุหรา่ซึง่เป็น
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ของขวัญในการแลกเปลีย่นกบัอนุสาวรยีป์ลายแหลมโอบลิสิกข์องรามเซสทีส่อง เพือ่สรา้งสมัพันธไมตรอีันดี

ระหวา่งอยีปิตฝ์รั่งเศส  

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรทอ้งถิน่ 

น าทา่นผา่นชม กรงุไคโร สภาพชวีติความเป็นอยูข่องชาวอยิปิตท์ีแ่ออดัอยูใ่นเมอืงหลวงถงึ 15 ลา้นคน ซึง่

ถอื   วา่เมอืงทีต่ดิอนัดับในความแออดัของชมุชนอนัดับตน้ๆ ของโลก  

 

แวะชมศนูยก์ลำงกำรท ำ กระดำษปำปีรสุ ซึง่เป็นกระดาษชนดิแรกของโลกท าจาก ตน้กก (Papyrus) 

ใชบ้นัทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์ส าคัญตา่งๆ ในสมัยอยีปิตโ์บราณ  

 

พรอ้มกบัแวะชม โรงงำนผลติหวัน ำ้หอม ซึง่กลา่วกนัวา่การท าน ้าหอมนีม้สีบืทอดมาตัง้แตส่มัย พระนางคลี

โอพัตรา และทีน่ี้ยังเป็นศนูยก์ลางแหลง่ผลติหัวน ้าหอมขนาดใหญใ่หก้บัยีห่อ้แบรนดเ์นมดัง ๆหลายยีห่อ้อกี

ดว้ย    

 

น าชอ็ปป้ิงที ่ตลำดขำ่น เอล-คำลลิ ีถอืเป็นตลาดเกา่แกใ่นอยีปิต ์มมีาตัง้แตปี่ 1382 มรีา้นคา้กวา่ 900 รา้น 

ตลอดเสน้ทางภายในตลาด อาคารทรงเกา่แกแ่บบอาหรับโบราณถกูดัดแปลงเป็นรา้นคา้ ยิง่เดนิลกึเขา้ไปจะ

พบมรีา้นคา้ทีค่งเอกลักษณ์แบบโบราณของกรงุไคโรใหพ้บเห็นรวมทัง้สนิคา้ทีไ่มคุ่น้ตา ส าหรับสนิคา้ที่

จ าหน่ายตลาดแหง่นีม้ใีหเ้ลอืกอยา่งหลากหลาย ทัง้เครือ่งเทศ เสือ้ผา้ ผา้คลมุไหล ่หมอ้ทองเหลอืง 

ตะเกยีง โคมไฟ เครือ่งทอง พรีะมดิจ าลอง และอืน่ๆ อกีมากมาย  

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร / ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

 

วนัทีห่ำ้      ไคโร – มสักตั – กรงุเทพ ฯ  

 

01.25 น.    เหนิฟ้าสูส่นามบนิมัสกตั โดยเทีย่วบนิที ่“WY 408  

07.25 น.    เดนิทำงถงึสนำมบนิมสักตั ประเทศโอมำน  

08.50 น.    เดนิทำงตอ่ดว้ยเทีย่วบนิ WY 815 สูเ่มอืงไทย  

18.00 น.    ถงึสนำมบนิสวุรณภมู ิดว้ยควำมประทบัใจมริูล้มื ..   

                            .................................................................................................... 

 

หมำยเหต ุ   

 ก ำหนดกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ควำมเหมำะสม ท ัง้นีท้ำงบรษิทัฯ จะยดึถอืควำม

ปลอดภยัเป็นหลกั 

 ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทำงต ำ่กวำ่ 15 ทำ่น หรอืมำตรฐำนของกำรยนืยนักำรเดนิทำง จะมกีำร

เปลีย่นแปลงขนำดของพำหนะทีใ่ชใ้นกำรน ำเทีย่ว ตลอดรำยกำรทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
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ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทำงต ำ่กวำ่ 15 ทำ่น หรอืต ำ่กวำ่มำตรฐำนของกำรยนืยนักำรเดนิทำง ทำงผูจ้ดั

รำยกำร ขอพจิำรณำยกเลกิกำรเดนิทำง หรอื เรยีกเก็บคำ่ทวัรเ์พิม่เต็ม ทำ่นละ 3,000 บำท 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

วนัเดนิทำง 

รำคำผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 

ทำ่น) 

รำคำเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น) 

รำคำเด็กไมเ่สรมิ

เตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 

ทำ่น) 

พกัเดยีวเพิม่ 

09-13 ต.ค. 65 39,988 39,988 39,988 4,900 

23-27 ต.ค. 65 39,988 39,988 39,988 4,900 

เก็บทปิส ำหรบัไกดท์อ้งถิน่+คนขบัรถ+หวัหนำ้ทวัร ์60 USD/ทำ่น/ทรปิ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

1.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทา่นตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดบัเดยีวกนั รวมทัง้สิน้ 3 คนื 

2.คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ กรงุเทพ –ไคโร – กรงุเทพ รวมน ้าหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม 2 ใบ/ตอ่ 1 ทา่น  

3.คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 

4.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง  

5.คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ + คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ  

6.คา่วซีา่ประเทศอยีปิต ์(วซีา่กรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยืน่วซีา่กอ่นการเดนิทาง 30 วัน (ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย) 

7.คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

8.คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท  

วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเทา่นัน้”) 

(หมายเหต:ุ คา่ประกนัอบุติเิหตสุ าหรับเด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 6 เดอืน และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่ 75 ปี 

ทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ) 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

1.คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2.คา่ภาษีมลูคา่ 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

3.คา่ขีอ่ฐู, คา่เขา้ไปในปิรามดิ, คา่เขา้ชมหอ้งมัมมีฟ่าโรห ์ทีพ่พิธิภัณฑฯ์ และรายการอืน่ที ่ ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

4.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ สัง่พเิศษนอกเหนอืรายการ, มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษ ฯลฯ 

5.คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และพนักงานขับรถ ทำ่นละ 60-70 USD/ทำ่น/ทรปิ         
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     กรณีจองนอ้ยกวา่ 30 วันกอ่นการเดนิทาง ตอ้งท าวซีา่ทีเ่มอืงไทย โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 800 บาท / ทา่น  

และตอ้งใช ้เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ รายละเอยีดตามทา้ยโปรแกรมทัวร ์

 

เง ือ่นไขในกำรจองทวัร ์

งวดที ่1 : ส ำรองทีน่ ัง่จำ่ย 16, 000 บำท/ทำ่น (หลงักำรจองภำยใน 3 วนั) พรอ้มสง่ส ำเนำหนงัสอืเดนิทำง 

งวดที ่2 :ช ำระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 20 วนั หรอืตำมเจำ้หนำ้ทีก่ ำหนด 

หำกไมช่ ำระคำ่ใชจ้ำ่ยภำยในก ำหนด ทำงบรษิทัจะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงโดยอตัโนมตั ิ

 

กรณียกเลกิ 

 

ยกเลกิหลังจากวางเงนิมัดจ า บรษัิทฯจะคดิค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่ม่

สามารถ คนืเงนิได ้(ตัวอยา่งเชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วซีา่, คา่มัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  

ยกเลกิหลังจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไป

ยังสายการบนิ โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี้ อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ 

ซึง่ไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดทั้ง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่ับการพจิารณาและตัดสนิใจ

ของสายการบนิ โรงแรมและในทกุๆบรกิารอืน่ๆเป็นส าคัญ  

 

***หมำยเหต*ุ** 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น  ซึง่ใน

กรณีนีท้าง  บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบตัรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามนั หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

เนือ่งจำกรำยกำรทวัรน์ ีเ้ป็นแบบเหมำจำ่ยเบ็ดเสร็จ หำกทำ่นสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆตำมรำยกำร หรอื ถกู

ปฏเิสธกำรเขำ้ประเทศไมว่ำ่ในกรณีใดก็ตำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

หำกลกูคำ้ทำ่นใด ยืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตั ิลกูคำ้ตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำที ่10,000 บำท และคำ่วซีำ่ตำมที่

สถำนฑตูฯ เรยีกเก็บ 
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โปรดทรำบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่ม่ันวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดังนัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่ก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลกูคา้ไมป่ฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

10. หากลกูคา้ไม่ใชห้รอืไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจ านวนขัน้ต ่าทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิกัคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 
อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรณุาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 
บรษิทัฯถอืวำ่ ลกูคำ้ไดอ้ำ่นและยอมรบัเงือ่นไขตำ่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช ำระเงนิมดัจ ำ 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


