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Code: IS19-EGY-Grand-129TK-Mar-May2023-99-108-A230215 

 

AMAZING GRAND EGYPTIAN  

ทวัรอ์ยีปิต ์12 วนั 9 คนื    

โดยสายการบนิ Turkish Airlines 

ตามรอยอารยธรรมโบราณดนิแดนไอยคปุตห์นึง่ในอารยธรรมทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลก   

ไคโร -พระราชวงัMAINYAL -พรีะมดิกซีา - LUXOR- ลอ่งเรอืส าราญแมน่ า้ไนล-์ASWAN- อาบซูมิเบล- -

อเล็กซานเดรยี-FAYOUMโอเอซสิของอยีปิต ์
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**แกรนดอ์ยีปิตข์องจรงิ!!โปรแกรมนีu้pdateสถานทีเ่ทีย่วๆใหมล่า่สดุ** 

ชมทะเลทรายอนัยิง่ใหญ ่1 ในมรดกโลก ดนิแดนอนัอดุมสมบรูณ์ ทะเลสาบ และน า้ตก  

Fayoum Oasis 'Little Egypt'  

พเิศษ++ พกัโรงแรมหนา้พรีามดิ ทานอาหารมือ้พเิศษ ณ 9 PYRAMID LOUNGE  Restaurant ลอ่งเรอื

แมน่ า้ไนล ์4 คนื พรอ้มบนิภายใน 1 เทีย่วบนิ    

ราคาเริม่ตน้ 99,996 .-  

เดนิทาง  ม.ีค., พ.ค. 65  

**เดนิทางเขา้ประเทศอยีปิตไ์มต่อ้งใชP้CR ใชว้คัซนีพาสปอรต์ค์รบ 2 เข็มทกุยีห่อ้ ** 

 

วนัแรก ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ- อสิตนับลู 

 

19.00 น. พรอ้มกนั ณ เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิสายการบนิ Turkish airlines อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศสนามบนิสวุรรณภมูโิดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ

และเอกสารการเดนิทางท าผา่นขัน้ตอนการตรวจคนออกนอกประเทศ  

22.55 น.  ออกเดนิทางสูก่รงุอสิตนับลู ประเทศตรุกีเทีย่วบนิที ่TK65 

 

วนัทีส่อง   อสิตนับลู – ทา่อากาศยานนานาชาตกิรงุไคโร - Mainyal Palace - Salah EL Din Citadel & 

Mohamed Ali Mosque - Cairo Tower  

 

05.45 น. ถงึสนามบนิอสิตันบลู 

07.55 น. เหนิฟ้าสูก่รงุไคโร เทีย่วบนิที ่TK690 

09.10 น. ถงึสนามบนินานาชาตกิรงุไคโร ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระในการเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้  

 

น าทา่นชม Mainyal Palace พพิธิภณัฑพ์ระราชวังของเจา้ชายมฮูมัหมดัอาล ี

เป็นพระราชวังในสมัยราชวงศอ์ลาวยีาตัง้อยูบ่นเกาะ Rhoda บนแมน่ ้าไนล ์ปัจจุบันเป็นหนึง่ใน

พพิธิภัณฑป์ระวัตศิาสตรท์ีส่วยงามและส าคัญทีสุ่ดใน

อยีปิต ์ 

โดดเด่นดว้ยการออกแบบทางสถาปัตยกรรม

สไตลอ์สิลามสมัยใหม่ผสมผสานกับเปอรเ์ซยีและมัม

ลุก นอกจากนี้ยังออกแบบตกแต่งลวดลายดว้ยของ

ซเีรีย โมร็อกโก และอันดาลูเซยี รวมถงึออตโตมัน 

อาคารจงึมีกลมกลืนระหว่างประเพณีสถาปัตยกรรม

อสิลามอยา่งงดงามและลงตัว  
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ดา้นนอกแยกเป็นอาคารส่วนตอ้นรับ หอนาฬกิา ซาบลิ มัสยดิ พพิธิภัณฑล์่าสัตว ์หอ้งน่ังเล่น 

โถงบลัลังก ์พพิธิภณัฑส์ว่นตัว และหอ้งโถงสทีอง ทีร่ายลอ้มความรม่รืน่ของสวนสไตลเ์ปอรเ์ซยีและสวน

สไตลอ์งักฤษสะทอ้นใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติของเจา้ชายและรัชทายาทแหง่อยีปิตช์ว่งปลายศตวรรษที ่19 และ

ตน้ศตวรรษที ่20  

 

น าท่านชม Salah EL Din Citadel & Mohamed Ali Mosque ป้อมปราการแห่งไคโร หรอื ป้อม

ปราการแหง่ศอลาฮดุดนี  

เป็นป้อมปราการสมัยอสิลามในยุคกลางในกรุงไคโร ประเทศ

อยีปิต ์สรา้งโดย Salah ad-Din (Saladin) และเป็นทีต่ัง้ของรัฐบาลใน

อยีปิตแ์ละเป็นที่พ านักของผูป้กครองมาเกอืบ 700 ปีตัง้แต่ศตวรรษที ่

13 ถงึศตวรรษที ่19  

สถานทีต่ัง้บนแหลมของเนนิเขา Mokattam ใกลใ้จกลางกรุง

ไคโรมตี าแหน่งทางยุทธศาสตรท์ีม่องเห็นเมอืงและเหนือเสน้ขอบฟ้า 

ในปี 2519 ไดรั้บการประกาศโดยยูเนสโกใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกไคโรแห่งประวัตศิาสตร ์

(อสิลาม)  

 

ชมมัสยดิใหญ่ของ Muhammad Ali Pasha หรอื Alabaster Mosque เป็นมัสยดิทีต่ัง้อยูใ่น 

Citadel of Cairo ในอยีปิต ์สรา้งโดย Muhammad Ali Pasha ระหวา่งปี 1830 ถงึ 1848 เป็นมัสยดิออต

โตมนัตัง้อยูบ่นยอดของป้อมปราการ ซึง่เป็นมสัยดิทีม่องเห็นไดช้ดัเจนทีส่ดุในไคโร 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ ( Chicken set menu)  

 

น าท่านชม Cairo Tower หรอื หอคอยไคโร หอคอยแห่งนี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1956 ถงึปี 1961 

ออกแบบโดยสถาปนกิชาวอยีปิต์ Naoum Shebib โดยไดรั้บ

แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมอียิปต์โบราณบางส่วนมี

จุดประสงค์เพื่อใหน้ึกถงึตน้บัวแบบฟาโรห์ซึง่เป็นสัญลักษณ์

ของอยีปิต์โบราณ ดา้นบนหอคอยออกแบบเป็นมงกุฎซึง่เป็น

หอสงัเกตการณ์ทรงกลมและรา้นอาหารทีห่มนุรอบแกนได ้และ

เป็นยังเป็นจุดชมววิกรุงไคโรที่สวยที่สุด อสิระใหท้่านชมววิ

ทวิทัศนแ์ละเก็บภาพประทับใจเหนอืกรงุไคโรมมุกวา้ง  

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นน าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร (Seafood Menu)  
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น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ MAMLOUK PYRAMIDS HOTEL 4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม  ซคัคารา่ - 9 Pyramids Lounge Restaurant - มหาพรีะมดิกซีา – รถไฟตูน้อน - Luxor 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซคัคารา่ ชมพรีามดิขัน้บนัไดเป็นสิง่กอ่สรา้งขนาดใหญซ่ึง่เป็นทีต่ัง้ของสสุาน

โบราณของเชือ้พระวงศส์มยัอยีปิตโ์บราณเป็นเดมิเมอืงหลวงของราชอาณาจกัรอยีปิตโ์บราณ  

ในบรเิวณนีเ้ป็นทีต่ัง้ของพรีะมดิจ านวนหลายหลัง 

รวมถงึพรีะมดิขัน้บนัไดของฟาโรหด์โจเซอร ์(Step Tomb) 

สรา้งดว้ยหนิทีส่มบรูณ์ทีส่ดุและเกา่แกท่ีส่ดุใน

ประวัตศิาสตร ์พรีะมดิแหง่โจเซอร ์ซึง่สรา้งขึน้ในสมยั

ราชวงศท์ีส่ามแหง่อยีปิต ์ซึง่ตอ่มาพรีามดินีไ้ดเ้ป็นตน้แบบ

พรีามดิในยคุตอ่มา  และบรเิวณนีย้งัเป็นสสุานฟาโรหแ์หง่

อยีปิตโ์บราณจ านวนอกีสบิหกพระองค ์รวมถงึเจา้พนักงาน

ระดับสงูในสมยัโบราณไดส้รา้งอนุสาวรยีพ์ธิศีพสว่นตวัในสสุานแหง่นีต้ลอดชว่งสมยัการปกครองของ

ฟาโรห ์และยงัใชเ้ป็นทีป่ระกอบพธิกีรรมทางศาสนามานานกวา่ 3,000 ปี ทัง้ในสมยัปโตเลมแีละโรมนั พี

รามดิแหง่นีเ้ป็นตน้แบบของพรีามดิในยคุตอ่มา อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั มือ้พเิศษ ณ  9 Pyramids Lounge Restaurant รา้นอาหารดงัขึน้ชือ่วา่

เป็น THE BEST VIEW OF PYRAMIDS (Set menu)   

 

น าท่านชมความยิง่ใหญข่องมหาพรีะมดิกซีา หรอื The Great Pyramid of Giza อายุกวา่ 

5,000 ปี ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก  

เป็นทีบ่รรจพุระบรมศพของพระศพของกษัตรยิอ์ยีปิตโ์บราณ หรอื ฟาโรห์ พรีะมดิของฟาโรหใ์น

ยคุราชวงศท์ี ่4 ซึง่ประกอบไปดว้ยพรีะมดิ

ของฟาโรหค์ูฟู (Khufu) คาเฟร (Khafre) 

และเมนคาอูเร (Menkaure) ซึง่พรีะมดิที่

ใหญ่ทีสุ่ดก็คอืของฟาโรหค์ูฟู ซึง่พระองค์

เ ป็นผู ส้ ร า้ งขึ้น เองเมื่อก่อนคริสตกาล

ประมาณ 25,800 ปี นับอายจุนถงึปัจจุบันก็

กว่า 4,500 ปี ถอืเป็นปิรามดิทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ด

ในโลก นับเป็นสิง่ก่อสรา้งที่ย ิง่ใหญ่และ

เก่าแก่ที่สุดใชเ้วลาก่อสรา้งทั ้งสิ้น 20 ปี
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กอ่สรา้งดว้ยหนิปนูมากว่า 2.5 ลา้นกอ้น โดยแต่ละกอ้นมนี ้าหนัก 2 ถงึ 70 ตัน และก าลังแรงงานกว่า

แสนคนตัดจากแท่งหนิขนาดใหญ่มาก หนิแต่ละกอ้นวางชดิตดิกันแบบแนบสนทิมาก แมแ้ต่กระดาษก็

สอดไมผ่า่น   

 

น าทา่นชม สฟิงซ ์ซ ึง่แกะสลักจากเนนิหนิธรรมชาตมิสี่วนหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละล าตัวเป็น

สงิโต สฟิงซ ์( Sphinx ) ซึง่แกะสลักดว้ยหนิกอ้นใหญ่เป็นรูปสงิโตหมอบ แต่ศรีษะเป็นมนุษยส์่วน

ใบหนา้นี้เป็น ใบหนา้ของพระเจา้คเีฟรน ซึง่ไดรั้บการนับถอืพระเจา้แห่งพระอาทติย ์สฟิงซน์ี้สูงถงึ 18 

เมตร ยาว 73 เมตร อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ **(กรณีทา่นใดสนใจขีอ่ฐูกรณุาตดิต่อทีห่ัวหนา้ทัวร ์

ราคาประมาณ $ 20 เหรยีญตอ่ทา่นตอ่หนึง่ตัว)**  

 

จากน ัน้น าทา่นชมศนูยก์ลางการท า กระดาษปาปีรุส ซึง่เป็นกระดาษชนดิแรกของโลกท าจาก ตน้

กก (Papyrus) ใชบ้นัทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์ส าคัญตา่งๆ ในสมยัอยีปิตโ์บราณ ได ้

เวลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟ เดนิทางเมอืงLuxor (รถไฟตูน้อน) 

 

เย็น รบัประทานอาหารค า่บนรถไฟ (Dinner Box) 

 

วนัทีส่ ี ่  Valley of the Kings – วหิารฮคัเชฟซุต - HABU TEMPLE - ลอ่งเรอืส าราญแมน่ า้ไนล ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้บนรถไฟ (Breakfast Box)  

07.00 น. เดนิทางถงึเมอืงLuxor  

 

น าสูท่างเดนิทางสู ่หุบผากษตัรยิ ์(Valley of the Kings) เป็นทีฝั่งพระศพของฟาโรห ์ 63 พระองค ์

ตัง้อยู่ที่เทือกเขาทีบัน อยู่ฝ่ังตะวันตกของแม่น ้ าไนล ์

(West Bank) หรอื นครธบีสใ์นสมัยอยีปิตโ์บราณ อดตี

เชื่อว่าเป็นที่อยู่ของคนตาย หรือ นครของผูว้ายชนม ์

(Necropolis of Thebes) เต็มไปดว้ยกลุ่มโบราณ

สถานทีม่ปีระวัตน่ิาพศิวง ปัจจบุนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วที่

ใหญท่ีส่ดุของประเทศ  

ทา่นสามารถเลอืกเขา้ชมไดเ้พยีง 3 สสุาน  

ดา้นหนา้ทางเขา้สสุานฟาโรหบ์นยอดเขานัน้ดูคลา้ยปลายแหลมยอดปิรามดิ เป็นการเลอืกหวง

ซุย้ในการฝ่ังศพ ใหค้ลา้ยว่าฝังอยู่ใตปิ้รามดิ สุสานเหล่านี้เป็นสุสานทีถู่กเลอืกใหเ้ป็นสสุานทีเ่ก็บ มัมมี่

และสมบัตขิองกษัตรยิถ์งึ 63 สสุาน แต่ละสสุานมขีนาดใหญ่เล็กต่างกัน ขึน้อยูก่ับระยะเวลาครองราชย ์

สสุานเริม่สรา้งเมือ่ฟาโรหค์รองราชย ์และปิดเมือ่ฟาโรหส์ ิน้พระชนม ์ภายในหลุมมจีติรกรรมทีง่ดงามสี
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สดใสราวกบัเพิง่วาดเสร็จไมน่านนี ้(หมายเหต:ุไมร่วมคา่เขา้สุสานของฟาโรหต์ตุนัคามอน ทา่นละ 

300 อยิปิปอนด ์ถา้ตอ้งการชมกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์ 

 

น าทา่นชมวหิารฮคัเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนกิ ชือ่ “เซเน

มทุ” กว่า 3,500 ปีมาแลว้ทีป่ระดษิฐานพระศพของ ฟาโรหห์ญงิฮัตเชพซตุ รูจ้ักในนาม “ราชนิีหนวด” 

ฟาโรหห์ญงิองคเ์ดยีวในประวัตศิาสตรอ์ยีปิต ์ทีรุ่ง่เรอืงมากในสมยัของพระองค ์ 

 

ชมอนุสาวรยีแ์หง่เมมนอน (Colossi of Memnon) หรอืสสุานของฟาโรหอ์าเมนโฮเทปที ่3 อดตี

เคยใชเ้ป็นวหิารประกอบพธิศีพของอาเมนโฮเทปที ่3 ประมาณ 2,000 กว่าปี กอ่น เกดิเหตุแผ่นดนิไหว

อยา่งรนุแรง ท าใหต้ัววหิารพังลงมา เหลอืเพยีงรปูสลักหนิทรายขนาดใหญ ่2 รปู สงู 20 เมตร 

 

หมายเหต ุ: กรณีทา่นใดสนใจเขา้ชม Valley of Queen และ Nefetari Tomb ซึง่ข ึน้ชือ่วา่เป็นสสุานทีส่วย

ทีส่ดุในอยีปิต ์กรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัรล์ว่งหนา้ 4 วนักอ่นเขา้ชม เนือ่งจากมกีารจ ากดัผูเ้ขา้ชม

ตอ่วนั 

 

น าท่านชมวิหารมาดินตัฮาบู  หรือ 

HABU TEMPLE เป็นวหิารของ 

Rameses III เป็นวหิารทีล่อ้มรอบดว้ย

ก าแพงที่มีป้อมปราการขนาดใหญ่ มี

พระราชวังของฟาโรหต์ัง้อยูด่า้นใน ผนัง

ดา้นนอกแกะสลักดว้ยฉากทางศาสนา

และภาพสงครามระหว่างราเมเสสที่ 3 

กับชาวลเิบยีและชาวทะเล เสาแรกเป็น

รปูกษัตรยิท์ีฟ่าดฟันศัตร ูและยังมรีายชือ่

ดนิแดนทีถ่กูยดึครอง ผนังภายในยังมรีูป

ปัน้นูนต ่าทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีซึง่บางสว่นยงัคงสเีดมิไว ้อสิระใหเ้ก็บภาพประทับใจ 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่น เชค็อนิเรอืส าราญ  

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารบนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์)  

 

ค า่ รบัประทานอาหารบนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์) อสิระพกัผอ่นบนเรอืส าราญตามอธัยาศยั พรอ้มชม

การโชวแ์ละการแสดง 
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วนัทีห่า้   บอลลนู – มหาวหิารคารน์คั - วหิารลกัซอร ์

 

05.00 น  ส าหรบัทา่นทีส่นใจน ัง่บอลลนู พรอ้มกนั ณ บรเิวณลอ๊บบี ้หมายเหต ุทา่นใดสนใจตดิตอ่

สอบถามหวัหนา้ทวัร ์

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้บนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์) 

เช็คเอาทเ์รอืส าราญ 

 

08.00น. น าทา่นชม มหาวหิารคารน์คั (The Temple of 

Karnak)  

วหิารทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก ตัววหิารหลังเดยีว

มเีนือ้ทีถ่งึ 60 เอเคอร ์ซึง่ใหญพ่อทีจ่ะน าโบสถ์
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ขนาดใหญข่องยโุรปไปวางไดถ้งึ 10  หลัง มหาวหิารแหง่นีเ้ร ิม่กอ่สรา้งในสมยัฟาโรหท์ตุโมซสิที ่1 เพือ่

ถวายแดเ่ทพอมอน-รา เมือ่กวา่ 3,600 ปีมาแลว้ หลังจากนัน้ฟาโรหอ์งคต์า่งๆ กเ็ริม่สรา้งเพิม่เตมิ ท าให ้

วหิารมขีนาดใหญข่ึน้อยา่งมาก แตเ่ห็นความยิง่ใหญข่องวหิารแลว้ ขอใหท้กุทา่นลองจนิตนาการดวูา่ชาว

อยีปิตโ์บราณใชว้ธิใีดในการขนยา้ยเสา และหนิ พรอ้มทัง้การแกะสลกัลวดลาย ซึง่เมือ่ทา่นเห็นความสงู

แลว้ก็จะยิง่ท าใหน้กึไมอ่อกก็เป็นได ้วา่เขาใชว้ธิที าอยา่งไร อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจตามอธัยาศัย 

 

น าทา่นชมวหิารลกัซอร ์(The Temple of Luxor) ซึง่สรา้งถวายแกเ่ทพอมอนรา กษัตรยิแ์ห่งเทพ 

เชน่กนั  

วหิารแหง่นีไ้ดรั้บการบรูณะในปี 

ค .ศ .  1883  ภายในบริเ วณวิห า ร

ประกอบดว้ยซุม้ประตขูนาดใหญแ่ละรูป

สลักหนิแกรนติขนาดมหมึาสลักเป็นรูป

ฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินี

เนเฟอตาร ี 

ชมเสาโอบลิสิก ์เสาหนิแกรนติ

ขนาดใหญ่ซึง่แกะสลักดว้ยอักษรอยีปิตโ์บราณ(เฮโรกรฟิฟิค) เพือ่สรรเสรญิเทพเจา้อมอนรา ซึง่ท่าน

อาจจะไดเ้ห็นเสาเชน่นีอ้กีที ่ปลาซเดอลาทรอิอง (Place de la Triamph) เมอืงปารสีประเทศฝร่ังเศส  

ภาพสลักทีว่หิารแห่งนี้ก็ถือไดว้่าน่าสนใจไม่นอ้ย เช่น ภาพขบวนนักรบเดนิแถว ทีส่ลักอย่าง

แตกตา่งกนัวา่เป็นนักรบชนชาตใิดบา้ง  

นอกจากนัน้ ดา้นหนา้วหิารจะมถีนนสฟิงซห์นา้แพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กโิลเมตรใชเ้ป็น

ทางเชือ่มระหวา่งวหิารลักซอรก์บัวหิารคารนั์ค  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์) 

 

ค า่ รบัประทานอาหารบนเรอืส าราญ (บุพเฟ่ต ์) พกัผอ่นตามอธัยาศยับนเรอืส าราญ พรอ้มชมโชว์

และการแสดง  ขณะทีเ่รอืแลน่มุง่หนา้สเูมอืงเอ็ดฟู  
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วนัทีห่ก เอ็ดฟู – เมอืงคอมออมโบ 

 

06.00น. น าทา่นน่ังรถมา้สูว่หิารเอ็ดฟู ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นวหิารอยีปิตโ์บราณทีย่งัคงสภาพสมบรูณ์ทีส่ดุ  

ตัง้อยูศ่นูยก์ลางของบรเิวณทีอ่ยูอ่าศัย 

สรา้งขึน้เพือ่บชูาเทพเจา้ฮอรัส (Horus) มเีศยีร

เป็นเหยีย่วเป็นเทพเจา้แหง่ความดแีละฉลาดรอบรู ้

มองไดไ้กลเหมอืนตาเหยีย่ว อดตีวหิารถกูปกคลมุ

ดว้ยทรายเกอืบถงึยอดตวัเสาและหวัเสาเป็น

เวลานานหลาย ปี ค.ศ. 1860 มกีารขนทราย 

ปรากฏวา่ตัววหิารยงัแข็งแรง แน่นหนา ขนาดของ

วหิารยาว 137 เมตร มเีสาใหญแ่บบไพรอนทีว่ัดได ้

79 เมตรตรงดา้นหนา้และสงู 36 ม. วหิารนีม้ขีนาดใหญแ่ละสวยงาม อสิระใหท้า่นเกบ็ภาพประทับใจ 

 

ไดเ้วลา อนัสมควรแกน่ าทา่นน่ังรถมา้กลบัเรอืส าราญ  

 

08.00น รบัประทานอาหารเชา้บนเรอืส าราญ (บุพเฟ่ต ์) พกัผอ่นตามอธัยาศยับนเรอืส าราญ ขณะทีเ่รอื

แลน่มุง่หนา้สเูมอืงคอมออมโบ (KomOmbo) 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์) 

 

ขณะทีเ่รอืลอ่งไปเมอืงคอมออมโบ (KomOmbo) ชมวถชีวีติชมุชนทีต่ัง้อยูต่ดิรมิแมน่ ้าไนล ์บา้นเรอืน

สว่นใหญส่งูเพยีง 1 หรอื 2 ชัน้ ระหวา่งทางผา่นแหลง่เพาะปลกูทีส่ าคัญรมิแมน่ ้า  

 

17.00 น.  เรอืเทยีบทา่เมอืงเมอืงคอมออมโบ (KomOmbo)  

 

น าท่นานชมวหิารคอม-ออม-โบ ตัง้อยู่บนเนินเขาเล็กๆ ที่ล ้าออกมาถงึแม่น ้าไนล์ สามารถเห็นววิของ

แมน่ ้าไนลอ์นังดงาม  

ค าวา่ “คอม” เป็นภาษาอาหรับ หมายถงึภเูขาเล็กๆ วหิารนี้เกอืบเป็นวหิารอะโครโพลสิของกรกี 

หนิทีใ่ชส้รา้งแตกต่างกับวหิารอืน่ๆ อาจเป็นเพราะถูกปกคลุมดว้ยทรายเป็นเวลานาน การวางแบบของ

พืน้ทีแ่ปลกและเป็นเฉพาะตัว  

เป็นวหิารของเทพเจา้สององค ์คอื เทพโซเบค (Sobek) เทพเจา้แหง่ความอดุมสมบรูณ์ มรีปูรา่ง

เป็นมนุษยแ์ต่เศยีรเป็นจระเข ้และ เทพเจา้ฮาโรเอรสิ (Haroeris) เทพเจา้แห่งการแพทยอ์ยีปิตโ์บราณ 

วหิารนี้สรา้งบนเนนิเขารมิฝ่ังแม่น ้าไนล ์เป็นบรเิวณทีม่จีระเข  ้  ชกุชมุในสมัยโบราณ วัดนี้จงึบูชาเทพ

โซเบก ซึง่มหีัวเป็นจระเข ้และมจีระเขม้มัมีเ่ก็บรักษาไว ้ 
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ชมภาพแกะสลักพระนางคลโีอพัตรา ซึง่เป็นรปูแบบของเครือ่งแตง่กายในการท าภาพยนตร ์และ

ภาพแกะสลักทีส่ าคัญ คอื ภาพแกะสลักการแพทยแ์ผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญงิ

อยีปิตโ์บราณ และปฏทินิโบราณ มรีา้นคา้มากมายตัง้อยูต่ลอดแนวทา่เรอื ขายเสือ้ผา้และสนิคา้พืน้เมอืง  

 

ค า่ รบัประทานอาหารบนเรอืส าราญ (บุพเฟ่ต ์) พกัผอ่นตามอธัยาศยับนเรอืส าราญ พรอ้มชมการ

โชวแ์ละการแสดง  ขณะทีเ่รอืแลน่มุง่หนา้สเูมอืงAswan 

 

วนัทีเ่จ็ด  อาบซูมิเบล  

 

เชา้  (Breakfast Box)  

 

05.00น. ออกเดนิทางสูม่หาวหิารอาบู

ซมิเบล (ใชเ้วลาเดนิทางโดย

รถบสั 3 ชม)  

 

08.30น.  น าทา่นชมความยิง่ใหญม่หา

วิห า ร อ า บู ซิ ม เ บ ล  ซึ่ ง

ประกอบดว้ยวิหารใหญ่ของ

ฟาโรหร์ามเสสที ่2 และวหิาร

ของเนเฟอรต์ารซี ึง่เป็นมเหสทีีรั่กของพระองค ์ 

วหิารอาบซูมิเบลงดงามยิง่ใหญแ่ละมชีือ่กอ้งโลกเพราะเมือ่มกีารสรา้งเขือ่นขนาดยักษ์ทีอ่ัสวาน 

ท าใหว้หิาร 17 แหง่จมอยูใ่ตน้ ้าจนองคก์ารยเูนสโกต้อ้งมาชว่ยยกใหแ้ละมหาวหิารอาบซูมิเบลก็ถกูยกขึน้

สงูจากพืน้ดนิ 65 เมตร ซึง่เป็นงานทีย่ากมากใชเ้วลาทัง้สิน้ 4 ปี สิน้คา่ใชจ้า่ย 40 ลา้นเหรยีญสหรัฐ  

ภายในวหิารใหญม่หีอ้งบชูาและมรีปูสลัก 4 องคน่ั์งอยู ่หนึง่ในนัน้คอื ฟาโรหร์ามเสสที ่2 พรอ้ม

ดว้ยเทพเจา้ตา่งๆ อกี 3 องค ์และทกุปี วันที ่22 ก.พ. และวันที ่22 ต.ค. ล าแสงแรกของพระอาทติยจ์ะ

สาดสอ่งเขา้ไปตอ้งรูปสลัก และว่ากันว่าวันที ่22 ก.พ. ตรงกับวันประสตูขิองฟาโรหร์ามเสสที ่2 ขณะที่

วันที ่22 ต.ค. ตรงกับวันขึน้ครองราชยข์องพระองค ์แสดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการทางการ

ค านวณของชาวอยีปิตโ์บราณ อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับใจ 

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่รอืส าราญ  

 

14.30  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์)พกัผอ่นตามอธัยาศยับนเรอืส าราญ  

16.00น.  ทา่นใดสนใจลอ่งเรอืลอ่งเรอืเฟลุกะ (เรอืใบอยีปิต)์และชมหมูบ่า้น Nubian Village ตดิตอ่

สอบถามหวัหนา้ทวัร ์
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ค า่ รบัประทานอาหารบนเรอืส าราญ (บุพเฟ่ต ์) พกัผอ่นตามอธัยาศยับนเรอืส าราญ พรอ้มชมการ

โชวแ์ละการแสดง 

 

วนัทีแ่ปด     วหิารฟิเล – บนิภายใน - ไคโร 

 

08.00น รบัประทานอาหารเชา้บนเรอืส าราญ (บพุเฟ่ต ์) Check out  

 

น าทา่นชมวหิารฟิเล (Philae Temple) หรอืวหิารไอซสิ เป็นวหิารงดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในอยีปิต ์ 

ตัง้อยูบ่นเกาะ Aglika เป็นเกาะทีเ่งยีบสงบสรา้งเพือ่อทุศิใหเ้ทพธดิาแหง่ความรัก  

ชมเสาหนิโอเบลสิกแ์กะสลักจากหนา้ผาซึง่ยงัไมแ่ลว้เสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแทง่

หนิมหมึาทีส่กัดเกอืบเสร็จแลว้ แต่มรีอยราวจงึทิง้คา้งไวเ้ชน่นัน้ แท่งหนินี้เป็นของพระนางฮัทเชปซทุ 

หากไมแ่ตกรา้วจะเป็นเสาโอเบลสิกท์ีส่งู 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลสิกน์ี้เป็นอนุสาวรยีช์นดิ

หนึง่ของอยีปิตโ์บราณสรา้งเพือ่บชูาแดเ่ทพอามนุ-ราหรอืสรุยิะเทพ  

 

 

จากนัน้น าทา่นชมโรงงานผลติหวัน า้หอม ซึง่สบืทอดมาตัง้แตส่มยั พระนางคลโีอพัตรา และทีน่ีย้งัเป็น

ศนูยก์ลางแหลง่ผลติหัวน ้าหอมขนาดใหญใ่หก้บัยีห่อ้แบรนดเ์นมดัง ๆหลายยีห่อ้  

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่  (Set Menu )  

จากนัน้น าทานสูส่นามบนิ  

15.25น เหนิฟ้าสูก่รงุไคโร โดยสายการบนิ Egyptairlines  เทีย่วบนิที ่MS150 

16.50น. ถงึสนามบนินานาชาตกิรงุไคโร 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร ( อาหารไทย )  
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น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ   Cairo Pyramids  4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่กา้ อเล็กซานเดรยี – ป้อมปราการซทิาเดล - Abu Al-Abbas Al-Mursi 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเล็กซานเดรยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  

เป็นเมอืงส าคัญในสมัยโรมันปกครองอยีปิต ์เดมิทเีป็นหมูบ่า้นประมงเล็กๆ ทีช่ ือ่ว่าราคอนดาห ์

เมือ่ 1,200 ปีกอ่นครสิตกาล จนเมือ่ 332 ปี กอ่นครสิตกาลหรอืประมาณ 2,300 กว่าปีกอ่นพระเจา้อเล็ก

ซานเดอรม์หาราชมาพบ จงึใหม้กีารปรับปรงุขยายเมอืงเพือ่เป็นเมอืงหลวงและตัง้ชือ่ใหค้ลอ้งจองกับชือ่

ของพระองค ์ เมอืงอเล็กซานเดรยีนี้ยังเป็นสถานทีส่ าคัญในต านานรักอันยิง่ใหญ่ของราชนิีเลอโฉมชือ่

กอ้งโลก พระนางคลโีอพัตรา และนายทหารโรมัน มารค์ แอนโทนี และปัจจุบันเมอืงนี้ใหญ่เป็นอันดับ

สองของประเทศ เป็นเมอืงพักผ่อนตากอากาศทีต่ดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ของ

โลก  

 

น าทา่นเขา้ชมป้อมปราการซทิาเดล Citadel 

of Qaitbay เดมิเป็นป้อมปราการป้องกันสมัย

ศตวรรษที ่15 สรา้งขึน้ในปี 1477 ถงึ 1479 โดย 

Sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay ป้อม

ปราการตัง้อยู่ทางดา้นตะวันออกของปลายดา้น

เหนือของเกาะฟารอสทีป่ากอา่วตะวันออก ถอื

เป็นป้อมปราการป้องกนัทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Fish Market restaurant (SEAFOOD Menu ) 

 

ชม Abu Al-Abbas Al-Mursi มัสยดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในอเล็กซานเดรยีและสวยทีส่ดุในอยีปิต ์และเป็น

มสัยดิทีส่ าคัญและงดงามทีส่ดุในอเล็กซานเดรยีดว้ย

การออกแบบสไตลอ์าหรับอยา่งสวยงาม ตกแต่งซุม้สี

ครีม แนวเสาของซุม้โคง้ยาวท าจากหนิแกรนิตและ

พืน้ท าดว้ยหนิอ่อนทีส่วยงาม ดา้นบนเป็นโดมขนาด

ใหญ่สีห่ลัง และหอคอยสงูสเุหร่า สรา้งขึน้ในปี พ.ศ. 

2318 เพือ่ร าลกึถงึชวีติชคีอันดาลูเซยีซึง่ถูกฝังอยูใ่น

สถานทีน่ี ้เป็นหนึง่ในมสัยดิทีม่ผีูเ้ยีย่มชมมากทีส่ดุ  
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อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทบัใจ ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัไคโร  

 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  โรงแรมทีพ่กั ( Open Buffet) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Cairo Pyramids  4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่บิ  Fayoum - Valley of Whales - ทะเลสาบ Qaroun - Tunis village  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางโดยรถจิ๊ป 4WD เดนิทางสู่เมอืงFayoum 

ใชเ้วลา 2.30 ชม Fayoum เป็นหนึง่ในเมอืงทีเ่กา่แกท่ีสุ่ด

ของอยีปิตม์มีรดกอนัอดุมสมบรูณ์ของพชืพรรณและสัตวแ์ละ

โบราณคดีเป็นหนึ่งในภูมภิาคที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์

ที่สุดของอียปิต์ ยังเป็นพื้นที่ประกาศใหไ้ดรั้บการคุม้ครอง

โดยรัฐบาลอยีปิต ์ 

 

น าท่านชมทะเลทรายดนิแดนอันอุดมสมบูรณ์ ทะเลสาบ และน ้าตกของ Fayoum Oasis 'Little 

Egypt'   

Fayoum เป็นพื้นที่ลุ่มขนาดใหญ่ที่มี

ทะเลสาบขนาดใหญ่เรียกว่า Birkat Qaroun 

(ทะเลสาบ Qaroun) ทีลุ่่มแม่น ้าแยกมาจากแม่น ้า

ไนล์ซ ึ่งเป็นคลองในสมัยโบราณ ซึ่งเป็นแหล่ง

โบราณคดแีละธรรมชาตปิระวัตศิาสตรต์ัง้แตย่คุดกึด า

บรรพ ์และเป็นสว่นหนึง่ของ Pangea ไปจนถงึความรุ่งโรจน์ของยคุของฟาโรหแ์ละในชว่งเวลาของการ

ปกครอง Greco-Roman  

 

น าท่านชม Valley of Whales ซึง่เป็นสถานทีข่อง UNESCO  Wadi el Hitan (หรอื Zeuglodon 

Valley) ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตใินปี 2548 อดุมไปดว้ยฟอสซลิทัง้สตัวม์กีระดกู

สนัหลังและสตัวไ์มม่กีระดกูสนัหลัง ทีน่ีเ่ป็นทะเลทรายตะวันตกของอยีปิตเ์ป็นสถานทีแ่ห่งเดยีวในโลกที่

สามารถมองเห็นโครงกระดกูของครอบครัววาฬโบราณไดใ้นสภาพทางธรณีวทิยาและภมูศิาสตรด์ัง้เดมิ  

 

น าทา่นชมชมววิพาโนรามาของภเูขาMudawara ซึง่มอีาย ุ45 ลา้นปี  และ Magic Lakeซึง่เป็นแหลง่

มรดกทางธรรมชาตแิหง่แรกและแหง่เดยีวในอยีปิต ์
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ ( Fish set menu) 

 

น าท่ า นชมหมู่บ ้าน เ ล็กๆ  ของตูนิส 

('izbat Tunis) ตัง้อยู่ในโอเอซสิของ 

Fayoum ตัง้อยู่บนเนนิเขาหันหนา้เขา้หา

ทะเลสาบน ้ า เ ค็มขนาดใหญ่ มองเห็น

ทวิทัศน์อันสวยงามของขอบทะเลทรายอกี

ดา้นของทะเลสาบ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่

สวยงามที่สุดในอียิปต์หมู่บา้นตูนิสเป็น

ชมุชนเกษตรกรรมและประมงและยงัเป็นหมูบ่า้นทีม่ชี ือ่เสยีงของเครือ่งปัน้ดนิเผา  

 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นกลับสูไ่คโร 

 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารทอ้งถิน่  (Open Buffet ) 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Cairo Pyramids  4* หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่บิเอ็ด   Egyptian Museum - Downtown Cairo – ตลาดขา่นเอลคาลลี ี- อสิตนับลู 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 

น า ท่ า น ช ม The 

Egyptian 

Museum พพิธิภณัฑ์

อียปิต์เป็นพพิธิภัณฑ์

โบราณคดีที่ เก่าแก่

ที่ สุ ด ใ นต ะ วั น ออ ก

กลาง และเป็นที่เก็บ

รวบรวมโบราณวัตถุ

ฟาโรหท์ีใ่หญ่ที่สุดใน

โลกถงึ 120,000 ชิน้  

ก่อตัง้ขึน้โดย ออกุสต ์มารเิอตต ์นักโบราณคดีชาวฝร่ังเศส เพือ่เป็นพพิธิภัณฑแ์ห่งแรกของ

อยีปิต ์ทีเ่ก็บสะสมสมบตัขิองฟาโรห ์ศลิปวัตถ ุและโบราณวัตถตุา่ง ๆ ทีป่รากฏในหนา้ประวัตศิาสตร ์เปิด

โอกาสใหเ้ขา้ชม และศกึษาต านานบทหนึง่ทีย่ ิง่ใหญท่ีส่ดุของโลก  
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น าท่านเดนิชม  บรรยากาศ Downtown Cairo เป็นหัวใจทางการคา้ของเมอืงไคโรทีท่ันสมัยตัง้แต่

ปลายศตวรรษที ่19 ชมสถาปัตยกรรมเกา่แก ่ทีไ่ดรั้บการออกแบบโดยสถาปนกิชาวฝร่ังเศสทีม่ชี ือ่เสยีง

ซึง่ไดใ้หค้วามส าคัญของการวางผังเมอืงสไตลย์โุรปในกรุงไคโร ปัจจุบันยังคงคกึคักไปดว้ยรา้นคา้ เชน่ 

รา้นอาหาร รา้นเสือ้ผา้ รา้นกาแฟ อสิระใหท้า่นเก็บภาพประทับและเดนิเลน่ตามอธัยาศัย  

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ ( Chicken set menu ) 

 

น าท่านสู่ “ตลาดขา่นเอลคาลลี”ี ตลาดส าคัญทางการคา้ขายของพืน้เมอืงและแหล่งสนิคา้ทีร่ะลกึที่

ใหญ่ทีส่ดุในกรุงไคโร ท่านสามารถเลอืกซือ้ของพืน้เมอืงสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน ้าหอมทีท่ า

ดว้ยมอื สนิคา้ตา่งๆ เครือ่งทองร ู ปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีร่ะลกึแบบ

พืน้เมอืง ไดเ้วลาอนัสมควรแกเ่วลาน าคณะเดนิทางสูส่นามบนิ กรงุไคโร (อสิระอาหารค า่) 

 

20.45 น. เดนิทางสูอ่สิตนับลู โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK695 

 

วนัทีส่บิสอง อสิตนับลู - กรงุเทพฯ  

 

01.45 น. เดนิทางสู ่กรงุเทพ โดยสายการบนิเตอรก์ชิแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่TK  

15.25 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภีาพและความประทับใจ   

 

****หมายเหต ุรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นหลกั****  

 

ก าหนดการเดนิทาง / อตัราคา่บรกิาร  : ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคูร่าคาตอ่ทา่น 

 

ก าหนดการเดนิทาง 2565                       ราคา/ บาท  

9-20 ม.ีค. 66 

13-24 ม.ีค. 66 

99,996 

99,996 

22 ม.ีค.-2 เม.ย. 66 108,980 

10-21 พ.ค. 66 

17-28 พ.ค. 66 

21 พ.ค. – 1 ม.ิย. 66 

99,996 

99,996 

99,996 

พกัเดีย่วเพิม่ 35,000 

UP BUSINESS CLASS เร ิม่ตน้ที ่ 120,000 
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ราคานีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้

หมายเหต ุ 

1.  ราคานีส้ าหรบัผูโ้ดยสาร 15 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษิทัฯ ขอเก็บคา่ทวัรเ์พิม่  

ทา่นละ 9,000 บาท  

2.  ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษแลว้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.     คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลบั เทีย่วบนิชัน้ประหยดั    

-(กรงุเทพ-อสิตนับลู—ไคโร-กรงุเทพ Turkish airlines  )  

-และรวมต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ  CAIRO- LUXOR 1 เทีย่ว EgyptAir   

2.    คา่ภาษีสนามบนิ, คา่ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

3.    คา่พาหนะทกุชนดิ หรอื รถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่วพรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง     

4.    คา่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทา่น ในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั  

5.    คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ , น ้าดืม่วันละ 1 ขวด  

6.    คา่บตัรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ    

7.    คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณ์    

8.    คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000.- บาท  

9.    คา่วซีา่อยีปิต ์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1.   คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง  

2.   ภาษีตา่ง ๆ เชน่ ภาษี 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ฯลฯ  

3.   คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ และทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

4.   คา่อาหารและเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ นอกเหนอืรายการ  

5.   คา่ยกขนกระเป๋าเดนิทางทา่นละ 1 ใบ โดยเฉลีย่ 1 USD / ทา่น  

6.   คา่ทปิพนกังานขบัรถ-ทปิหวัหนา้ทวัร-์ทปิไกดท์อ้งถิน่+อืน่ๆ ( 120 USD/คน/ทรปิ)ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วด

สดุทา้ย  

7.   คา่ประกนัสขุภาพการเดนิทาง กรณีป่วยเขา้ตอ้งรกัษาตวัเขา้โรงพยาบาลในตา่งประเทศ 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. ในการจองครัง้แรกมดัจ าทา่นละ 21,000 บาท  สว่นทีเ่หลอืทัง้หมดช าระกอ่นเดนิทาง 30 วันหรอืตามเจา้หนา้ที่

ก าหนด  
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2. เนือ่งจากราคานีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ 

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใดๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์น

การคนืเงนิ  ทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่

กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯของสงวน

สทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

หมายเหต ุ 

1. การยกเลกิ 

1.1. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 60 วนัท าการ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิหลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท+คา่ใชจ้า่ยตามจรงิ 

1.2. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 59-30 วนัท าการ  หกัคา่มดัจ า 11,000 บาท  

1.3. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 29-15 วนัท าการ หกัมดัจ า 21,000 บาท  

1.4. ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 14-1 วนัท าการ หกัคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน   

2.   บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดไ้มถ่งึจ านวนอยา่งนอ้ย   

15 ทา่น ซึง่ในกรณีนีท้างบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละ

เหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ   

4. บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบ หรอื คนืเงนิคา่ทัวร ์ในกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธในการใหว้ซีา่ หรอื ปฏเิสธเขา้เมอืง ในทกุกรณี   

5. ในกรณีที่ท่านผูโ้ดยสารตอ้งการใชพ้าสปอร์ตเล่มสนี ้าเงนิ (ราชการ) ในการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม ่

รับผดิชอบใดๆในการทีท่า่นอาจจะถกูปฏเิสธมใิหเ้ขา้เมอืง เพราะโดยปกตใินการทอ่งเทีย่วจะใชเ้ลม่สเีลอืดหม ู

6. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ 

ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญู-หาย 

ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ  

7. ราคานีค้ดิตามราคาบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตรา ค่าน ้ามัน หรอื 

คา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคา ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

8. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

9. ส าหรับทีน่ั่ง Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ

ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างการแข็งแรง สามารถสือ่สารภาษาอังกฤษไดใ้นระดับดมีาก และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่าง

รวดเร็ว ในกรณีที่เครื่องบนิเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือมปัีญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักของประตู
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ประมาณ 20 กโิลกรัม) และไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long Leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ที่

เชค็อนิของสายการบนิ ตอนเวลาเชค็อนิเทา่นัน้ และมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 

  

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ   

 ส าหรับหอ้งพักแบบ 3 เตยีง มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน 

เปิดหอ้งพัก เป็น 2 หอ้ง (ทา่นทีพั่กเดีย่วกรณุาช าระคา่พักเดีย่วเพิม่)   

 กรณีเดนิทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้ 

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 ก.ก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไม่

เกนิ 8 ก.ก.  

 

หมายเหต ุ:  

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ ในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ การนัดหยดุงาน การประทว้ง ภัยธรรมชาต ิการกอ่จราจล อบุัตเิหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้นี้ จะ

ค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ  

2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ี่

ท่านช าระมาแลว้ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย หรอืการ

หลบหนเีขา้เมอืง  

4. ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ 

หากทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะโดยปกตนัิกท่องเทีย่วใชห้นังสอืเดนิทาง

บคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

โรงแรมและหอ้ง  

หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (TWN/DBL) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (TRIPLE 

ROOM) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพักและรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมซึง่มกัมคีวามแตกต่างกันซึง่อาจจะท า

ใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการหรอื อาจไมส่ามารถจัดหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะ

ไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเท่านัน้ในกรณีที่

มกีารจัดประชมุนานาชาต(ิ TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯขอสงวนสทิธÍิ ในการ

ปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ  

กรณุางดน าของมคีมทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิเชน่มดีพับกรรไกรตัดเล็บทกุขนาดตะไบเล็บเป็นตน้

กรณุาใส ่ในกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตัวขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด วัตถทุีเ่ป็นลักษณะของเหลวอาทคิรมีโลชัน่

น ้าหอมยาสฟัีนเจลสเปรยแ์ละเหลา้เป็นตน้จะถกูท าการตรวจอยา่งละเอยีดอกีครัง้โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 

10 ช ิน้ในบรรจุภัณฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นทีเ่ดยีวกันในถุงใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงต่อเจา้หนา้ทีรั่กษาความ

ปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ( ICAO )  

หากท่านซือ่สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิจะตอ้งปิดผนกึถุงโดยระบวุันเดนิทางเทีย่วบนิจงึสามารถน าขึน้เครือ่งไดแ้ละ

หา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด  

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ  

ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิคอื 30 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธÍิของสาย

การบนิทีท่่านไม่อาจปฎเิสธไดห้าก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่าง

สายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเครื่องไดต้อ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 8 กิโลกรัมและมีความกวา้ง ( 9.75นิ้ว ) + ยาว 

( 21.5นิว้ ) + สูง ( 18 นิว้ ) ในบางรายการทัวรท์ีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศน าหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

ก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตราฐานไดท้ัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ไม่รับภาระ ความ

รับผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนทีเ่กนิกระเป๋าและสัมภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิไปไม่เหมาะกับการเป็น

กระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry)   

**เมือ่ทา่นจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจง้ไว้

แลว้** 
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โปรดทราบ 

 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

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

 


