
 
ใบอนุญาตเลขท่ี 11/07676 

Incredible Egypt 8 Days 

 

 

 

  

ไคโร – อัสวาน - อาบูซิมเบล - ลัคซอว์ – อเล็กซานเดรีย 

ชมความยิ่งใหญ่ของมหาปริามดิเมืองกีซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลก 
ล่องเรือแม่น้ำไนล์แหล่งกำเนิดอารยธรรมกว่า 5,000 ปี 

   
 
ก าหนดเดนิทาง  5-12 พฤศจิกายน 2566 
วันแรก  กรุงเทพฯ-มัสกัต-ไคโร        (-/-/D) 
xx.xx ตามเวลานดัหมาย (ส่งใหใ้นใบเตรียมตวัก่อนเดินทางประมาณ 7-10 วนั)  พรอ้มกนัท่ีสวุรรณภมูิ ประต ู8 

เคานเ์ตอร ์W สายการบิน Oman Air พบเจา้หนา้ท่ีของบริษัทใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้น
เอกสารและสมัภาระก่อนการขึน้เครื่อง  

09.10 ออกเดินทางสู่กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY-818 
12.00 เดินทางถึงมสักตัเพื่อเปลี่ยนเครื่อง 
14.40 เดินทางสู่ไคโร ประเทศอิยิปต ์โดยสายการบิน Oman Air เท่ียวบินท่ี WY-405 
17.00 เดินทางถึงสนามบินไคโร ผ่านขัน้ตอนศลุกากรและรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าคณะเดินทางสู่ตวั

เมืองไคโร 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า  จากนัน้เดินทางเขา้ท่ีพกั Ramses Hilton Hotel 5* หรือเทียบเท่า 
 
วันที่สอง ไคโร(บินภายใน)-อัสวาน-อาบูซิมเบล-อสัวาน     (B/L/D) 
เชา้ ออกเดินทางไปยงัสนามบินในประเทศ (รบัประทานอาหารเชา้แบบกล่อง) 
06.00 เดินทางสู่อสัวาน โดยสายการบิน Egypt Air เท่ียวบินท่ี MS082 
07.20 ถึงอัสวาน รถรบัท่านออกเดินทางสู่ High Dam หรือท่ีรูจ้ักในนาม “เขื่อนยักษ์อัสวาน” สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 

1960 เพื่อกักเก็บน ้าแม่น ้าไนล์ส าหรับการเกษตรกรรมตลอดทั้งปี  อีกทั้งยังใช้พลังน ้าในการผลิต
กระแสไฟฟ้า หลงัจากนัน้น าทกุท่านออกเดินทางต่อไปยงั อาบูซิมเบล (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.)  



 
 เขา้ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล มหาวิหารขนาดใหญ่ท่ีสรา้งขึน้เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือชาวนูเบียใน

สงครามคาเดส โดดเด่นดว้ยรูปสลกัขององคฟ์าโรหร์ามเสส ท่ีสลักเป็นรูปประทบันั่งอยู่บนบลัลงัก ์4 องค ์สูง
กว่า 20 เมตร ใกลก้นันัน้ มีวิหารของมเหสีผูเ้ลอโฉมอนัเป็นท่ีรกัพระนางเนเฟอรต์ารีอีกดว้ย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั 
บ่าย  น าท่านลงเรือเพื่อไปชม วิหารฟิเลย ์Philae วิหารท่ีสรา้งขึน้เพื่อบูชาเทพไอซิส ในอดีตวิหารเคยถูกสรา้งขึน้

บนเกาะฟิเลกลางแม่น า้ไนล ์แต่เมื่อสรา้งเขื่อนอสัวานเกาะไดจ้มอยู่ใตน้ า้ รฐับาลอียิตป์ไดร้บัการช่วยเหลือ
จากนานาชาติจึงไดท้ าการสรา้งท านบกัน้น า้และยา้ยหินทีละกอ้นขึน้มาสรา้งวิหารแห่งใหม่ท่ีเกาะอากิลเกีย
แทนท่ีเดิม  

จากนัน้ เปล่ียนเป็นล่องเรือใบโบราณ หรือ เรือ Felucca เพื่อชมหมู่บ้านนูเบียน และวิวอันสวยงามของ 2 ฝ่ัง
แม่น า้ไนล ์รวมไปถึงวิถีชีวิตของชาวเผ่านเูบียนท่ีหมู่บา้นแห่งนี ้ซึ่งยงัคงอนรุกัษ์อารยธรรมเก่าแก่ไวอ้ย่างดี  

เย็น  เช็คอินท่ีพกับนเรือส าราญระดบั 5 ดาว และรบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารแบบ Buffet บนเรือ   
  พกัผ่อน  Amwaj Living Stone Nile Cruise ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่สาม อัสวาน-คอม ออมโบ-เอ็ดฟ ู       (B/L/D) 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ 

เรือเดินทางล่องไปตามแม่น า้ไนลแ์ละจอดเทียบท่าท่ี Kom Ombo น าท่านชมวิหารคอม ออมโบ (Kom 

Ombo) วิหารท่ีสรา้งขึน้เพื่อบูชาเทพเจา้ 2 องค ์ไดแ้ก่ 
เทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข ้และเทพเจา้ฮอรสั มีเศียร
เป็นเหยี่ยว จากนัน้น าทกุท่านกลบัสู่เรือ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารแบบบฟุเฟต์
บนเรือ 
บ่าย  เรือล่องไปตามแม่น า้ไนลแ์ละจอดเทียบท่าเมืองเอ็ดฟู 
จากนัน้ เปลี่ยนเป็นนั่งรถมา้ (1 คนั นั่งได ้4 ท่าน) เพื่อไปชม 

วิหารเอ็ดฟู (Edfu) สรา้งขึน้เพื่อบูชาเทพเจา้ฮอรสั สรา้งดว้ยหินสีด า อายปุระมาณ 2,000 ปี แลว้จึงกลบั
ขึน้เรืออีกครัง้ 

 เรือล่องไปตามแม่น า้ไนลแ์ละผ่านชมประตนู ้า Esna Lock ทกุท่านจะไดช้มการเปิดประตนู า้เพื่อปรบัระดบั
น า้ท่ีอยู่สงูกว่าเพือ่น าเรือลงสู่ระดบัน า้ท่ีต ่ากว่า ทัง้นีเ้น่ืองจากการสรา้งเข่ือนอสัวานท าใหร้ะดบัน า้มีความ
ต่างระดบักนั 
บ่ายนีใ้หอ้ิสระท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั โดยเรือจะล่องไปตามล าน า้ไนลเ์พื่อไปยงัจดุหมายปลายทางท่ี
เมืองลกัซอร ์

ค ่า    รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารแบบบุฟเฟตบ์นเรือ  

   พกัผ่อน  Amwaj Living Stone Nile Cruise ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 



 
วันที่สี ่  ลักซอร-์Valley of the Kings-วิหารคารนั์ค     (B/L/D) 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ ขณะนีเ้รือไดเ้ดินทางถึงลกัซอร ์

น าท่านขึน้จากเรือและจากนั้นเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศ ชมเขต West Bank น าชม Colossi of 

Memnon รูปสลักหินสูง 20 เมตร สลักจากหินทราย ซึ่งสมัยก่อนเป็นวิหารท่ีใชเ้ป็นท่ีฝังพระศพของฟาโรห์
อเมนโนฟิสท่ี 3 แต่เน่ืองจากเหตแุผ่นดินไหวท าใหว้ิหารพงัลงมาทัง้หลงัเหลือเพียงรูปสลกัเท่านัน้  

จากนัน้  ชม หุบผากษัตริย ์Valley of The Kings สถานท่ีฝังพระศพของฟาโรห ์62 พระองคแ์ยกไปทั่วบริเวณของ
หบุเขา โดยแต่ละสุสานตอ้งใชก้ารขดุเจาะภเูขาเขา้ไปท าเป็นช่องทางลบั โดยภายในจะท าเป็นหอ้งหบัต่างๆ
ทัง้หอ้งส าหรบัวางโลงศพ สมบติัและขา้งของเครื่องใชส่้วนตวัของฟาโรห ์ทกุท่านจะไดช้มความสวยงาม
ของภาพวาดตามผนงัท่ีวาดมานบัพนัปี แต่สีสนัและลวดลายยงัคงความสวยงามใหท้กุท่านไดด่ื้มด ่าไปกบั
ความรุง่เรืองของศิลปะไอยคปุต ์น าท่านเขา้ชม 3 สสุานท่ีสวยและสมบูรณท่ี์สดุ จากนัน้ชม วิหาร Deir El 

Bahari สสุานของฟาโรหห์ญิง 1 เดียวแห่งอียิปต ์“ฟาโรหฮ์ตัเซปซุท”  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั   

บ่าย  ชมเขต East Bank ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของ มหาวิหารคารนั์ค (The Temple of Karnak) วิหารท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 
วิหารคารน์ัคสรา้งขึน้เพื่อถวายแด่ เทพเจ้า Amon หรือสุริยะเทพ ท่ีเป็นบิดาแห่งปวงเทพทั้งหลาย ส่วน
ส าคญัของวิหารคือ Great Hypostyle Hall หอ้งโถงท่ีมีเสาหินขนาดมหึมา หนกักว่า 134 ตนั กินพืน้ท่ีกว่า 
6,000 ตารางเมตร เสาแต่ละตน้สลกัอกัษรภาพท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตและกิจกรรมของฟาโรห ์รวมไปถึงเร่ืองราว
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา สงคราม นับว่าวิหารคารน์ัคเป็นมหาวิหารท่ียิ่งใหญ่มากแห่งหน่ึงของโลก โดยมี
ฟาโรหก์ว่า 30 พระองค์ร่วมกันก่อสรา้งเพื่อบูชาเทพเจ้า เป็นศูนยร์วมความเชื่อ ความศรทัธาอันยิ่งใหญ่
และเป็นรอ่งรอยท่ีเด่นชดัท่ีสดุของอารยธรรมอียิปตโ์บราณท่ีควรไปเห็นดว้ยตาตวัเองสกัครัง้ 

จากนัน้ ชม วหิารลักซอร ์(Luxor Temple) สรา้งโดยฟาโรหอ์เมโนฟิสท่ี 3 อายรุาว 3,400 ปี เพื่อบชูาเทพเจา้ 
Amon ภายในวิหารประกอบดว้ยซุม้ประตขูนาดใหญ่และรูปสลกัหินแกรนิตขนาดมหึมา สลกัเป็นรูปฟาโรห์
รามเซสท่ี 2 และมหาราชินีเนเฟอรต์ารี จดุเด่นส าคญั
ของวิหารแห่งนี ้คือ เสา Obelisk เสาหินทรงส่ีเหล่ียม
ท่ีปลายแหลม ชาวอียิปตเ์ชือ่ว่าเป็นตวัแทนของชีวิต 
แสงสว่างและความรุง่โรจน ์โดยนิยมตัง้เป็นคู่ แต่
ปัจจบุนัเหลือเพียงตน้เดียว เพราะอีกตน้ไดถ้กูน าไป
เป็นของขวญัแก่ประเทศฝรั่งเศส โดยตัง้อยู่ท่ี Place 
de la Concorde ไดเ้วลาอนัสมควรน าทกุท่าน
กลบัมาท่ีเรือ 

ค ่า    รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารแบบบุฟเฟตบ์นเรือ  

   พกัผ่อน  Amwaj Living Stone Nile Cruise ระดบั 5 ดาวหรือเทียบเท่า 



 
 

วันที่ห้า  ลักซอร-์ไคโร-กีซา        (B/L/D) 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ  เช็คเอา้ทอ์อกจากเรือท่ีพกั และมุ่งหนา้สู่สนามบินลกัซอร ์

09.15   ออกเดินทางสู่ไคโร โดยสายการบิน Egypt Air เท่ียวบินท่ี MS-265 

10.25   เดินทางถึงเมืองไคโร  จากนัน้จึงเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน 

บ่าย เดินทางสู่เมืองกีซ่า น าท่านชมมหาปิรามดิกีซ่า หรือ THE GREAT PYRAMID OF GIZA อายกุว่า 5000 
ปี ท่ีไดร้บัการยกย่องวา่เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ครอบคลมุพืน้ท่ี 2,000 ตร.ม. บนท่ีราบสงูทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นท่ีตัง้ของมหาปิรามิด 3 องค ์ซึ่งองคฟ์าโรหแ์ห่งอียิปตโ์บราณสรา้งขึน้เพื่อฝังพระศพ
ของพระองคเ์อง นบัเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้สิน้ 30 ปี สรา้งจาก
แท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนกักว่า 2 ตนั หินแต่
ละกอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็
สอดไม่ผ่าน  
มหาปิรามิดกีซามีอยู่สามหลงัหลกั เรียงจากขวาไปซา้ย 

คือ  

• ปิรามิดของฟาโรหค์ฟูู Khufu   

• ตรงกลาง คือ ปิรามิดของฟาโรหค์าเฟร ่Khafre 

• ส่วนซา้ยสดุขนาดเล็กกว่าองคอ์ื่นๆ คือ ปิรามิดของฟาโรหเ์มนคเูร Menkaure 
 

ชมสฟิงซ ์(Sphinx) รูปสลกัล าตวัเป็นสิงโตแต่มีหนา้เป็นคนโดยสลกัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหเ์คฟเฟร ยาว
ประมาณ 73 เมตร สงู 20 เมตร แกะสลกัจากหินปนูกอ้นเดียว ท าหนา้ท่ีเฝา้วิหารและสสุารของกษัตริย ์
(นกัท่องเท่ียวสามารถขี่อฐูเพื่อชมปิรามิดและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ค่าบริการขี่อฐูและค่าทิปคนจูงอฐู ไม่รวม
ในค่าบริการ)  

ค ่า    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น    

   เดินทางเขา้ท่ีพกั Ramses Hilton Hotel ระดับ 5 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

วันที่หก ไคโร-ซัคคาร่า-เมมฟิส-พพิิธภัณฑก์รุงไคโร     (B/L/D) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) เป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุค

อียิปตโ์บราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองท่ีไดร้บัการบนัทึกในประวัติศาสตรว์่ามีความส าคญัในการรวมอียิปต์
บน และอียิปต์ล่างให้เป็นหน่ึงเดียวโดยกษัตริย์เมนาปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ท่ี 1 น าชม พิพิธภัณฑ์

กลางแจ้งเมมฟิส (Open Air Museum) จัดแสดงรูปแกะสลักขนาดใหญ่ของฟาโรห์ Rameses II ท่ีไม่



 
สมบูรณเ์ต็มองค ์มีความยาวจากมงกุฎถึงเข่า 11 เมตร นอนอยู่ในอาคาร (สนันิษฐานว่าถา้รูปป้ันสมบูรณ์
เต็มองคจ์ะมีความสงูราว 13-14 เมตร) แกะมาจากหินปูน และสลักในท่ายืน แต่ปัจจุบันลม้ลงมานอนกอง
กบัพืน้ น าชมในพิพิธภัณฑร์ามเสสท่ี 2 ชมการแกะสลักรูปโบราณต่างๆมากมายจากหินท่ียังหลงเหลืออยู่
ในระดับพื ้นดินพรอ้มกันนั้นชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ของฟาโรห์รามเสสท่ี 2 ด้วยฝีมือการแกะสลักท่ี
ประณีตและสวยงามมาก 

จากนัน้ เดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณซัคคาร่า (Saqqara) ชมปิรามิดแบบขั้นบนัได ซึ่งถือว่าเป็นปิรามิดแห่งแรก
ของอียิปต ์ใชเ้ป็นท่ีฝังพระศพของกษัตริยซ์อเซอรแ์ละเป็นตน้แบบของการสรา้งปิรามิดในยคุต่อมา  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
บ่าย เดินทางกลับสู่กรุงไคโร หลังจากนั้น าทุกท่านชม พิพิธภัณฑก์รุงไคโร (National Museum of Egyptian 

Civilization) พิพิธภณัฑแ์ห่งใหม่ จดัแสดงวตัถุโบราณมากมายตัง้แต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร ์จนถึงยุค
ปัจจุบัน ผ่านการจดัแสดงท่ีท าใหผู้ช้มไดเ้ห็นถึงวิวฒันาการและการสั่งสมของอารยธรรมมาอย่างต่อเน่ือง
ยาวนาน โดย highlight ท่ีส าคัญคือหอ้งจัดแสดง “มมัมี่ฟาโรหแ์ละราชินี” ท่ีใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาเสริมท าให้
ผูช้มไดส้ัมผัสถึงความลีล้บัและอศัจรรยข์องภมูิปัญญาชาวอียิปตโ์บราณในการท ามมัมี่ รกัษาศพไม่ใหเ้น่า
เป่ือย รวมไปถึงไดเ้ห็นถึงภาพพิธีกรรมการท ามมัมี่อย่างถ่องแทอ้ีกดว้ย  

ค ่า   รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  

   เขา้ท่ีพกั Ramses Hilton Hotel ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที่เจ็ด ไคโร-อเล็กซานเดรีย-สนามบนิ       (B/L/D) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ จากนั้นเดินทางสู่ อเล็กซานเดรีย เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุงไคโร และเคย

ไดร้บัการสถาปนาใหเ้ป็นเมืองหลวงของอียิปตใ์นช่วงยคุสมัยของพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราช ดว้ยท่ีตัง้
ของเมืองท่ีอยู่ทางเหนือสุดติดริมฝ่ังทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน ใกลป้ากแม่น า้ ท าใหเ้มืองแห่งนีก้ลายเป็นเมือง
ท่าส าคัญ อีกทัง้ยังไดร้บัสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งเมดิเตอรเ์รเนียน” น าคณะชม Catacombs หลุมฝ่ัง

ศพใต้ดินอเล็กซานเดรีย สสุานเก่าแก่ยคุโรมนัปกครอง  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
บ่าย  ชม ป้อมปราการ Citadel และชมฐาน ประภาคารฟาโรส ส่ิงก่อสรา้งท่ีไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน ส่ิง

มหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ แมว้่าปัจจุบันจะเหลือเพียงส่วนฐานแลว้ก็ตาม น าทุกท่านนั่งรถไปตามถนน
เลียบชายฝ่ังชมบรรยากาศบา้นเรือน ผ่านชมหอ้งสมุดอเล็กซานเดรีย หน่ึงในหอ้งสมุดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดตัง้แต่
ยคุโบราณ มีหนงัสือมากกว่า 8 ลา้นเล่ม  จากนัน้เดินทางกลบัสู่เมืองไคโร 

ค ่า    รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  หลงัอาหารน าทกุท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 



 
วันที่แปด มัสกัต-กรุงเทพฯ         (-/-/-) 
01.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-408 
06.50 น. เดินทางถึงสนามบินมสักตั แวะเปลี่ยนเครื่อง   
09.00 น.  ออกเดินทางสู่ปประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY-815  
17.45 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ (บาท) กรุป๊ 20 ท่านขึ้ นไป     

จ ำนวนผู้เดินทำง ผู้ใหญ่พกั 2 ท่ำน / ห้อง 
รำคำรวมตัว๋ Economy 

ผู้ใหญ่พกั 2 ท่ำน / ห้อง 
รำคำไม่รวมตัว๋เครื่องบิน 

พกัเด่ียวจ่ำยเพ่ิม 

5-12 พ.ย.2566 112,800.- 77,800.- 22,000.- 
ตั๋ว BUSINESS CLASS จ่ายเพิม่ 122,000-125,000 บาท 

**โปรดตรวจสอบราคาอีกคร้ังชว่งกลางปี** 
 
อัตรานีร้วมบริการ 
- ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-มสักัส-ไคโร-มัสกัส-กรุงเทพฯ ตลอดการเดินทาง โดยสายการบิน

โอมานแอร ์และค่าภาษสีนามบินทุกแห่ง 
- ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั 5 ดาว และเรือล่องแม่น า้ไนลร์ะดบั ตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
- ค่าอาหารทกุมือ้ท่ีระบุในรายการ 
- ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
- หวัหนา้ทวัรเ์ดินทางจากประเทศไทยและอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่าประกนัอบุติัเหตวุงเงิน  1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขบริษัทประกนักรุ๊ป 

 
อัตรานีไ้ม่รวม 
- ค่าน า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 20 กิโลกรมั 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเชน่ ค่าเครื่องด่ืม และค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง 
 ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
- ค่าทิปไกด-์ทิปคนขับรถ/พนักงานบริการจดุต่างๆระหว่างเดินทาง (เป็นเงิน 45 USD / ทา่นตลอดทริป) 
- ค่าเข้าห้องน ้าสาธารณะ 
- ค่าใช้จ่ายการตรวจสุขภาพต่างๆ 
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกระทนัหัน กฎการเข้า-ออกแต่ละประเทศ อุปกรณแ์ละ

กระบวนการทางการแพทยต์รวจเชือ้โควดิ การพักโรงแรมกักตัวในแต่ละประเทศรวมถงึประเทศไทย 
 
 
 

 



 
การส ารองที่น่ัง 
การส ารองท่ีนั่งบริษัทฯแบ่งเป็นสองส่วนดงันี ้

-ช าระค่ามดัจ า 52,000 บาทในวนัจอง  และ ค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจ านวนหากเป็นตั๋ว Business Class 
-ก่อนการเดินทาง 45 วนั ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด    

การยกเลิกการเดินทาง 
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วนั เก็บคา่มดัจ าทัง้หมด 
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45   วนั เกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์
 

หมายเหต ุ
 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน 
 โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ เหตกุารณท์างการเมือง และภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผู้
เดินทางเป็นส าคญั 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือส่ิงของหา้ม
น าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรอื ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ยเหตผุลใด ๆ ก็ตามท่ี
กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมด หรือ บางส่วน 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูเ้ดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 
หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านกัอยู่ในประเทศไทย 

 
แผนที่เดินทาง 

 


