
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                      ยลโฉม 1 ในยลโฉม 1 ใน  7 7 ส ิง่มหศัจรรย์ส ิง่มหศัจรรยข์องโลก  

UUnnsseeeenn  ไคโรไคโร......ศนูยก์ลางอนัยิง่ใหญแ่หง่ผนืพภิพศนูยก์ลางอนัยิง่ใหญแ่หง่ผนืพภิพ 

 ::: ตา่งแงม่มุ ตา่งวฒันธรรมทีน่า่คน้หา รอ่งรอยประวตัศิาสตรอ์นัชวนลุม่หลง ::: 

::: ความสวยงามทีร่อการพสิจูนจ์ากนกัเดนิทาง ::: 

เดนิทางโดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) สายการบนิประจ าชาตอิยีปิต ์ 

 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ // ราคานีไ้มร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ  
 

ยืน่วซีา่อยีปิต ์2,000 บาท : หนา้พาสปอรต์ และรปูถา่ย(สแกน)หนา้ตรง 2 นิว้ (พืน้หลงัขาวหรอืฟ้าก็ได)้  

วนัเดนิทาง  ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่ว กรุป๊ละ 

25 – 28  พฤศจกิายน 2560 26,662 5,000 30 

02 – 05  ธนัวาคม 2560 26,662 5,000 30 

16 – 19  ธนัวาคม 2560 27,772 5,000 30 



วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ  

22.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 (ประตูทางเขา้

หมายเลข 8 เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ  คอยใหก้ารตอ้นรับ

พรอ้มอ านวยความสะดวกดา้นสมัภาระ และบตัรทีน่ั่งขึน้เครือ่ง  

00.50 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์โดยเทีย่วบนิที ่MS 961  (ใชเ้วลาบนิ 9 ชัว่โมง) 

                      

วนัทีส่อง อยีปิต ์– พพิธิภณัฑแ์ห่งชาตอิยีปิต ์– บาบโิลนไคโรเก่า – ป้อมปราการโบราณซทิาเดล -  

ไฮไลท ์ สุเหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ี – ตลาดขา่น เอล คาลลิี ่-  UNSEEN  โบสถแ์ขวน – 

โบสถเ์ซ็นตเ์ซอรเ์จยีส – โบสถซ์นินากอก 

06.00 น. เดนิทางถงึกรุงไคโร ประเทศอยีปิต์ ผ่านพธิีการตรวจคนเขา้เมอืง [อยีปิตช์า้กว่าเวลาประเทศไทย 5 

ช ัว่โมง โปรดปรบันาฬกิาเพือ่สะดวกตอ่การนดัหมาย]  

 น าท่านออกเดนิทางโดยรถปรับสว่นตัวปรับอากาศ ชมพพิธิภณัฑ์

แหง่ชาตอิยีปิต ์Egyptian Musuem  เรยีกโดยทั่วไปว่า พพิธิภัณฑ์

อยีปิต์โบราณ เป็นพพิธิภัณฑ์ที่รวบรวมวัตถุโบราณของียปิต์ที่ได ้

รวบรวมไวไ้ดย้ ิง่ใหญ่ที่สุดในโลก บรเิวณชัน้ล่างจะจัดแสดงตัง้แต่

วัสดุทีม่ขีนาดใหญ่ โดยเรยีงล าดับเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้แต่ละยคุสมัย

ตามเข็มนาฬกิา มตีัง้แต่รูปสลักสามองคเ์มนคูราแห่งกซิา ภาพเขยีน

และประตมิากรรมสมัยกรีกโบราณ ชมกรุสมบัตขิองกษัตรยิต์ุตังคา

เมน และสิง่ทีพ่ลาดไม่ไดค้อื หนา้กากทองค าฟาโรหต์ุตงัคา

เมน (Tutankhamon) และงานศลิปะทีม่คี่าไม่ต ่ากว่า 250,000

ชิน้ มอีายุเก่าแก่เกอืบหา้พันปีมาแลว้ (หากตอ้งการเขา้ชมมมัมี่

ฟาโรหร์ามเสสที ่2, ฟาโรหแ์ละราชนิอีงคอ์ืน่ๆ ตอ้งซื้อบตัร

ผา่นประต ูทา่นละ 100 อยีปิตป์อนด ์หรอืประมาณ 220 บาท 

โปรดตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู ่ไคโรเมอืงเกา่ (Old Cairo) ชมศลิปะความงามแห่งประเทศอยีปิต ์ดนิแดน

แหง่ความลีล้ับและพศิวง เป็นแหลง่อารยธรรมและโบราณคดทีีส่ าคัญ มแีมน่ ้าไนลท์ีย่าวทีส่ดุในโลกไหลผ่าน 

ค.ศ. 969 เมอืงใหมช่ือ่ อลัควาฮริาห ์แปลวา่ ชยัชนะ หรอื รูจั้กกันในชือ่ “ไคโร” ไดก้ลายเป็นเมอืงหลวงของ

อยีปิต ์และเป็นศูนยก์ลางของศาสนาอสิลาม ไคโรมกีารพัฒนาอยา่งรวดเร็ว มกีารสรา้งก าแพง ใหญ่ลอ้เมอืง 

ปัจจุบันมปีระชาการกว่า 20 ลา้นคน เป็นเมอืงที่ไดรั้บความนยิมแห่งหนึง่ในทวีปแอฟรกิา นอกจากนี้ยังมี

ความส าคัญดา้นการเมอืงวัฒนธรรม และเป็นศนูยก์ลางในดนิแดนตะวันออกกลางอกีดว้ย  

 น าทกุทา่นขึน้ชม ป้อมปราการโบราณซทิาเดล (Citadel) ซึง่ถกูสรา้งขึน้โดยผูน้ าซาลาดนิในปี ค.ศ.1176 

และเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพือ่ใชใ้นการตอ่สูใ้นสงครามครเูสด ซึง่ภายในสามารถชมทีพั่กและทีต่ัง้ของรัฐบาล

ในสมัยนั้น  ไฮไลท ์ ชม สุเหร่าแห่งโมฮมัหมดัอาล ี

(Mohammad Ali) สเุหร่าทีใ่หญ่และตัง้อยู่บนจุดทีสู่งทีส่ดุของ

ส่วนทางตอนใต ้สรา้งในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็น

สัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื ตัวสุเหร่า และ 

สว่นของสนาม บรเิวณตรงกลางน ้าพ ุออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรกี

ตามแบบฉบบัออตโตมนั ตอ้งการใหม้รีูปแบบเหมอืน Blue Mosque 

ที่อ ิสตันบูล แต่ท าไดไ้ม่เหมือน ซึง่นาฬิกาในสุเหร่าไดรั้บเป็น

ของขวัญจากพระเจา้หลยุสฟิ์ลปิแหง่ฝร่ังเศส โดยตอบแทนกลับทีอ่ยีปิตใ์หอ้นุสาวรยีป์ลายหนิแหลมโอบลิสิก์

ของรามาเซสที ่2 จากวหิารลักซอร ์ปัจจบุนัเสาหนิปลายแหลมนี้ตัง้อยูท่ี ่Place de la Concorde ณ กรงุปารสี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย อสิระใหช้อ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงที ่ตลาดขา่น เอล คาลลิี ่(Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายดว้ย

รา้นคา้ เครือ่งเทศ, เครือ่งเงนิ, รา้นทอง, เสือ้ผา้ ฯลฯ ชมรา้นกาแฟอายรุ่วม 200 ปี “ฟิชาว ีคอฟฟ่ีเฮาส”์ เปิด

ขายตลอด 24 ชม. นักทอ่งเทีย่วนยิมไปสมัผัส ท่านสามารถซือ้ คารท์ูซ จีท้ าดว้ยทองค าหรอืเงนิแกะสลักชือ่

แบบภาษาอยีปิตโ์บราณ (Hieroglyphic Charaters) ในรปูทรงยาวเก,๋สวยแปลกแปลว่ามอีายยุนืยาวอดตีองค์

ฟาโรหใ์ชส้ลักชือ่ขององค ์เองตามโบราณสถานและสสุานของพระองค ์ 

 UNSEEN  ชมความมหศัจรรยข์อง โบสถแ์ขวน (Hanging Church) ภายในตัวโบสถจ์ะตกแต่งคลา้ยๆ กับ

โบสถอ์ืน่ๆ ทีเ่ราไดเ้ขา้ไปเยีย่มชมมาแตบ่รเิวณพืน้บางจุดเขาไดท้ าชอ่งกระจกใหเ้รามองลงไปทีด่า้นล่างของ



พืน้ซึง่เราจะเห็นโครงสรา้งและฐานของโบสถ์ทีว่างลอยอยู่เหนือพืน้ดนิจะไดเ้ขา้ใจว่าท าไมเขาถงึเรียกว่า

โบสถแ์ขวน (hanging)  

 น าทา่นชม โบสถเ์ซนตเ์ซอรเ์จยีส (Abu Serga) โบสถค์รสิตข์องชาวมสุลมิ อยูใ่จกลางเมอืงไคโรเกา่ เป็น

โบสถท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในก าแพงเสาหนิดั่งเดมิตัง้แต่ศตวรรษที ่3-4 (อยูต่ ่าจากพืน้ปัจจุบันลงไป 3 ชัน้) เป็นที่

หลบภยั ของครอบครัวพระเยซคูรสิตจ์ากเยรูซาเล็ม กล่าวไวใ้นพระคัมภรีไ์บเบลิว่าระหว่างทีพ่ระองคย์ังอยูใ่น

วัยทารก เป็นชว่งทีก่ษัตรยิแ์ฮรอดของจเูดยี สัง่ฆา่ทารกผูช้ายทีเ่กดิใหมท๋กุคน โจเซฟและ มาเรยี (ต่อมาเป็น

เซน็ตโ์จเซฟและพระนางมาร)ี ไดน้ าพระ เยซคูรสิต ์ซึง่ถอืก าเนดิในชว่งนัน้ เดนิทางหลบหนมีาซอ่น ภัยกันทัง้

ครอบครัว ในประเทศอยีปิตเ์ป็นเวลา 4 ปี อยูต่ ่าจาก พืน้ปัจจุบันลงไป 3 ชัน้ ออกจากโบสถเ์ดนิเลยออกไป

หน่อยเราจะพบกบั โบสถช์าวยวิซนินากอก (Synagogue) ทีส่วยงามและบรรจคุ าสอนภาษายวิโบราณทีม่ี

คา่อยูม่ากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Aracan Pyramids Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

           

วนัทีส่าม เมมพสิ –  ไฮไลท ์ สิง่มหศัจรรยข์องโลกมหาปิรามดิแหง่กซีา่ – สฟิงซ ์– Valley Temple – 

ปิรามดิข ัน้บนัได – กระดาษปาปิรสุ – รา้นน า้หอม – ชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง – สนามบนิอยีปิต ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ไฮไลท ์ น าทา่นชม มหาปีรามดิแหง่กซี่า (Giza) สถานทีท่ีโ่ด่ง

ดังทีส่ดุในอยีปิต ์1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ 

ซึง่เป็นแห่งเดียวในโลกที่ยังหลงเหลืออยู่ และคงสภาพอยู่

อย่างเกอืบสมบูรณ์ เป็นทีอ่งคฟ์าโรหแ์ห่งอยีปิต์โบราณสรา้ง

ขึน้เพือ่ฝังพระศพของพระองคเ์อง ซึง่ นับว่าเป็นสิง่กอ่สรา้งที่

ย ิง่ใหญ ่และเกา่แกท่ีส่ดุของโลก โดยใชก้อ้นหนิซึง่ หนักกอ้น

ละสองตันครึง่มากกว่า 2.3 ลา้นกอ้น โดยมปิีรามดิทีโ่ดดเด่น

สะดุดตาที่สุดในนั้นคือ มหาปิรามดิแห่งคูฟู หรือปิรามดิคี

ออพส ์สรา้งดว้ยหนิแกรนติ 2.3 ลา้นกอ้น แตล่ะกอ้นน ้าหนักกว่า 2 ตันครึง่ รวมแลว้ประมาณ 60 ตัน ภายในมี

หอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชนิี ใกล ้ๆ กันมี ปิรามดิเคเฟรน 

(Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 กอ่น ค.ศ. สงู 136 เมตร ต ่ากวา่ปิรามดิ 10 เมตร สรา้งบนเนนิ

ดนิขนาดใหญ่ จงึท าใหดู้สง่ากว่าปิรามดิ 2 องค ์กนิเนื้อทีป่ระมาณ 1.6 ลา้นลูกบาศกเ์มตร มหีอ้งโถงกวา้ง 2 

หอ้ง แตภ่ายในถกูบกุรกุ ท าลายเสยีหายมาก และสดุทา้ย ปิรามดิมเิซรนิุส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรห์

เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มขีนาดเล็กทีส่ดุ สูง 66.45 เมตร ปัจจุบันสงูเพยีง 62.18 เมตร กวา้ง 108 

เมตร  

*OPTION* ::: เปิดประสบการณ์ขีอู่ฐ เพือ่เพลดิเพลนิกบัววิทวิทศันข์องทะเลทราย กรุณาสอบถามหวัหนา้ทวัร ์

ราคาประมาณ 10 USD หรอืประมาณ 350 บาท  

น าทา่นชม สฟิงซ ์(Great Sphinx) สฟิงซเ์ปรยีบเสมอืนเป็นตัวแทนของเทพ

ผูพ้ทิักษ์ ซึง่แกะสลักจากเนนิหนิธรรมชาต ิสฟิงซเ์ป็นการผสมกัน

ระหวา่งมนุษยก์บัสงิโต สว่นหัวทีเ่หมอืนมนุษยนั์น้ ในอดตีสฟิงซม์ี

เคราทีค่าง ตรงหนา้ผากมงีูแผ่แมเ่บีย้และมเีครือ่งประดับ รัดเกลา้

แบบกษัตรยิ ์หรือเป็นสัตว์ที่มชีาญฉลาดและมพีลังเพื่อปกป้อง

พระศพและทรัพยส์มบัตภิายในพรีามดิ แต่ปัจจุบันนี้สฟิงซห์นวด

เคราหายไปเนือ่งจากกองทัพปืนใหญ่มัมลุกใชพ้ืน้ทีบ่รเิวณนัน้ฝึก

ยงิจงึท าใหเ้ครานัน้เสยีหายไป อสิระเดนิเทีย่วตามอธัยาศัย  

 น าท่านชม Valley Temple ซึง่เป็นวหิารทีส่รา้งขึน้ประกอบพธิพีระศพของฟาโรห ์และ

เชือ่ว่าการท ามัมมีเ่ป็นหนึง่ในพธิกีรรมนัน้ ชม ปิรามดิข ัน้บนัได (Step Pyramid) อง

ฟาโรหโ์ซเซอร ์(Djoser or Zoser)ซึง่เป็นปิรามดิแห่งแรกเป็นตน้แบบ ของปิรามามดิทรง

สามเหลีย่ม True Pyramid ดังเชน่มหาปิรามดิแหง่กซีา่ทีโ่ดง่ดัง  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย ชมการสาธติวธิีท า กระดาษปาปิรุส กระดาษชนิดแรกของโลกใชบ้ันทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพ เจา้และ

เหตุการณ์ในสมัยโบราณ และ โรงงานน ้าหอม สบืทอดมาแต่สมัยพระนางคลโีอพัตรา น าท่านต่อไปยัง รา้น



น า้หอม ซึง่น ้าหอมเหล่านี้ว่ากันว่าท ามาจากสูตรดัง้เดมิ แบบทีพ่ระนางคลโีอพัตราเคย ใช ้และหัวน ้าหอม

เหลา่นี ้ไดก้ลายเป็นสนิคา้สง่ออกไปยงัประเทศฝร่ังเศสเพือ่ท าเป็นน ้าหอมและโลชัน่  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  *พรอ้มชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้งจากสาวสวยอยีปิต ์(Belly 

Dance)   จากน ัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิเพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบั  

22.45 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่MS 960   

 

วนัทีส่ ี ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ(กรงุเทพฯ) 

12.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิพรอ้มความประทับใจ.....................   

 

*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ โปรดแจง้ใหบ้รษิทัฯทราบในวนัจองทวัรท์ ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องตวัทา่นเอง* 

 

บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ :  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการ

บนิ ข ัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศ หรอืกรณีอืน่ๆ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยมคัคุเทศกแ์ละคนขบั

จะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพการจราจรและการตรวจคนเขา้เมอืงในวนัเดนิทางน ัน้ๆเป็นหลกั 

จงึขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง  

 

หมายเหต ุ:  สาวประเภทสอง, หญงิขา้มเพศ โปรดแจง้ในวนัจองทวัร ์ 

                       ชาวต่างชาติ = เรียกเก็บเพิ่มเต ิม 5,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมวีซ่าต่างชาติ ลูกค้าเป็น  

                                                ผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่เอง บรษิทัทวัรไ์มส่ามารถแทรกแซงได)้ 

 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 

คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามรายการทีร่ะบ ุรวมถงึคา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน  

คา่รถโคช้ปรับอากาศ  
โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบ ุหรอืเทยีบเทา่ (พัก 2 ทา่น/หอ้ง)  

คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

คา่ใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซักรดี ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะ
ตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 
คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

คา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ, 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ, คา่ทปิมคัคุเทศกแ์ลว้แตค่วามพงึ
พอใจของทา่น 
ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

คา่วซี่า 2,000 บาท ส าหรบัคนไทยเท่าน ัน้ (ต่างชาตโิปรดแจง้ ไมร่วมค่าวซี่า
กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ เอกสารยื่นวซี่าอยีปิต ์หน้าพาสปอรต์ และรูปถ่าย
(สแกน)หนา้ตรง  2 นิว้ (พืน้หลงัขาวหรอืฟ้า)  
 
 

เดนิทางขึน้ต ่า 30 ทา่น หากต ่ากว่าก าหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให ้

คณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามประสงคใ์หท้่านตอ่ไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง
และเลือ่นการเดนิทางไปในวนัอืน่ตอ่ไป โดยทางบรษัิทฯจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้  

 
เง ือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ  : 

*มดัจ าทา่นละ 10,000 บาท ภายหลังจากทีท่า่นสง่เอกสารการจอง 3 วัน  กรณีลกูคา้ท าการจองก่อนวันเดนิทางภายใน 20 วัน ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  

*สว่นทีเ่หลอื ช าระกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

*หากไมช่ าระมัดจ าตามทีก่ าหนด ขออนุญาตตดัทีน่ั่งใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่ออยู่ 

*หากช าระไมค่รบตามจ านวน บรษัิทฯถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัตโิดยไมม่เีงือ่นไข 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิไมว่า่จะทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

*หากช าระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ โปรดสง่ส าเนาการโอนเงนิ พรอ้มระบุชือ่พนกังานขายมาทางแฟกซ ์………. 



*สง่รายชือ่ส ารองทีน่ ัง่ ผูเ้ดนิทางตอ้งสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) โดยเซ็นตช์ือ่พรอ้มยนืยนัวา่ตอ้งการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วทรปิใด, วนัทีใ่ด, ไปกบัใครบา้ง, เบอรโ์ทร // [หากไมส่ง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง(Passport) มาให ้ทางบรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายอนัเกดิจากความผดิพลาดจากการสะกดชือ่-นามสกุล และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต ัว๋

เครือ่งบนิท ัง้ส ิน้ 

โปรดตรวจสอบ  Passport : จะตอ้งมอีายุคงเหลอื ณ วันเดนิทางมากกวา่ 6 เดอืนขึน้ไป และเหลอืหนา้กระดาษอย่างต า่ 2 หนา้หาก
ไมม่ั่นใจโปรดสอบถาม 

 

เง ือ่นไขยกเลกิการจอง : 

เนือ่งจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้ก
กรณี  และกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุว ้
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะ
แลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร
และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 ยกเลกิกอ่นเดนิทางมากกวา่ 30 วนั  ยนิดคีนืเงนิคา่มัดจ า 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 16 – 30 วนั  เก็บเงนิ 80 % จากยอดเต็ม 

 ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 1 – 15 วนั  สงวนสทิธิเ์ก็บเงนิคา่ทวัร ์100 % 
 

หมายเหตุ :  
กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทั 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 30 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่
การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทัง้หมด  
7. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ
ของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ
พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อัน

เนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของอยีปิต ์หรือ วันเสาร์อาทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลาในการ
ทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์และคนขัยรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความร่วมมอื

จากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเร่งรบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวนัละ1ขวด ตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวนัที2่ ของการเดนิทาง ถงึวนัที3่ ของการเดนิทาง รวมจ านวน 2 ขวด 

14. การบริการของรถบัสน าเที่ยว ตามกฎหมายของประเทศ สามารถใหบ้ริการวันละ10ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได ้โดย
มัคคเุทศกแ์ละคนขับจะเป็นผูบ้รหิารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาพการจราจรในวันเดนิทางนัน้ๆเป็นหลัก จงึขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นเวลาทอ่งเทีย่วตามสถานทีใ่นโปรแกรมการเดนิทาง 


