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*** จดุท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ*** 

ปิระมดิกซิา่ – พธิภัณฑอ์ารยธรรมอยีปิตแ์หง่ชาต ิ– ลอ่งแมน่ ้าไนลพ์รอ้มชมโชว์
ระบ าหนา้ทอ้ง – ชอ็ปป้ิงตลาดขา่น – เพตรานครศลิาสชีมพ ู– ป้อมปราการอมั

มาน – นอนเดดซพัีกผอ่นเต็มทีก่บัการลอยตวั และผอกโคลน 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำงปี 2022:    

วนัที่ 1 / 2 มิ.ย                                   กรุงเทพฯ     

21.00 น.     พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร์ Q10-12  
   สายการบิน อียปิตแ์อร์ กรุณาสงัเกตุป้าย DELIGHT JORDAN&EGYPT 

23.55 น.     ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  MS961 BKK-CAI 23.55-04-15+ น. (บิน 9 ชัว่โมง) 
 

วนัที่ 2/ 3 มิ.ย                      ไคโร -  ปิระมิด – สฟิงซ์ – ไคโร  - L D 

04.15 น.      ถึงสนามบินไคโร แวะเปล่ืยนเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อสู่ประเทศจอร์แดน 
06.45 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  MS719 CAI-AMM 06.45-09.00 (บิน 1 ชัว่โมง) 
09.00 น.    คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ  QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้

เมืองและรับสมัภาระ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 
น าท่านชมเมืองหลวงอมัมาน ตั้งอยู่บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ข้ึนชม  
ป้อมปรำกำร แห่งกรุงอัมมำน (CITDAEL) ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมืองต่างๆรอบเมือง เชิญ
อิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลงัเป็น โรงละครโรมัน ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
ประเทศจอร์แดน จุผูช้มได ้6,000 คน และตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูง อนัแปลกตายิง่นกั ชม วหิำรเฮอร์คิว
ลสิ ท่ีสันนิษฐานวา่น่าจะถูกสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมยัโรมนั พระรำชวังเก่ำอุมเมยำด สร้างข้ึนใน
ประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิมของราชวงศ ์ในสมยัมุสลิมไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอร์แดน ซ่ึงภายใน
ประกอบหอ้งท างาน, หอ้งรับแขก ฯลฯ 

เท่ียง  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเพตรา (เดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) เขา้สู่ท่ีพกัในเมืองเพตรา อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ค ่า  รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรม (บุฟเฟย)์ 



 
 
 
 
 
 
 
  

 น าท่านเขา้พกัโรงแรมระดบัส่ีดาวมาตรฐานทอ้งถ่ิน  ณ เมืองเพตรา PETRA MOON HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่ 3/ 4 มิ.ย                                         เพตรำ - เดดซี  B L D 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม - เช็คเอา้ทโ์รงแรม 
 น าท่านชมเมืองเพตรำ (ได้รับกำรประกำศให้เป็นมรดกโลกจำกองค์กำรยูเนสโก้ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 ส่ิง

มหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จำกกำรตัดสินโดยกำรโหวตจำกบุคคลนับล้ำนท่ัวโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07) 
ในปี ค.ศ. 1812 นกัส ารวจเส้นทางชาวสวิส นายโจฮนัน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท ์ ไดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี ใน 
วนอุทยานมีมา้ 800 เมตรไวบ้ริการ ผูท่ี้สนใจสามารถนัง่มา้ได ้โดยจ่ายค่านัง่มา้หรือค่าทิปคนจูงมา้ 5 USD /ท่าน/
เท่ียว ข่ีลา 15-20 USD/ท่าน, ข่ีอูฐ 10 USD ราคาแลว้แต่ความสามารถในการต่อรอง ส าหรับรถมา้เหมาไปกบั 45 
JD นัง่ได2้ท่านต่อรองไม่ได ้ ชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝ่ังน าท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง  SIQ 
เส้นทางมหศัจรรยก์วา่ 1.5 กิโลเมตร ท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซดัเซาะของน ้าเม่ือหลายลา้นปีก่อน 
สุดปลายทางของช่องเขาพบกบัความสวยงามของ มหำวิหำรศักดิ์สิทธ์ิ เอล-คำซเนท์ เดินชมสุสานต่างๆ ของชาวนา
บาเทียน, สุสานกษตัริย ์ฯลฯ ชมโรงละครโรมันแกะสลกัจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนั่งเท่ากนั สันนิษฐานเดิมที
สร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมยัโรมนัไดต่้อเติมและสร้างเพิ่มเติมมีท่ีนัง่ 32 แถว จุผูช้มได3้,000 คน 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เดดซี ทะเลเดดซี (ใชเ้วลาประมาณ 3 ช.ม) ทะเลเดดซี เป็นจุดท่ีต ่าท่ีสุดในโลก มีความต ่ากวา่

ระดบัน ้าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเคม็ท่ีสุดในโลกมากกวา่ 20% ของน ้าทะเลทัว่ไป ท าใหไ้ม่มีส่ิงมีชีวิตใด

อาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี เดดซีเป็นจุดต ่าท่ีสุดใน โลกจึงท าใหบ้ริเวณน้ีมีออ็กซิเจนและอากาศสดช่ืน  

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ซ่ึงโรงแรมท่ีพกัมีหาดส่วนตวัสามารถเดินลงหาดไดเ้ลย ใหท่้านไดเ้ขา้หอ้งพกั เปล่ียนเส้ือผา้

เพือ่ลงเล่นน ้าเดดซี ใชเ้วลาตามอธัยาศยั และสามารถลงอีกรอบตอนเชา้ได ้เพื่อสุขภาพผิวอุดมดว้ยแร่ธาตุ  

ค ่า           รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรมท่ีพกั บุฟเฟย ์



 
 
 
 
 
 
 
  

              ท่านเขา้พกัโรงแรมระดบัส่ีดาวมาตรฐานทอ้งถ่ิน  ณ เมืองเดดซี GRAND EAST DEAD SEA  HOTEL  

 

 

วนัที่ 4/ 5 มิ.ย                   อมัมำน - ไคโร -  พธิภัณฑ์อำรยธรรมอยีปิต์แห่งชำติ   B L D 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม – และเช็คเอา้ท ์ 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินอมัมานเพื่อเดินทางสู่ประเทศอียปิต ์
10.00 น.  ออกเดินทางโดยเท่ียวบินท่ี  MS720 AMM-CAI 10.00-10.25 (บิน 1 ชัว่โมง) 
 รับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่เมืองไคโร 
เท่ียง            รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

น าท่านเดินทางสู่ พิธภัณฑ์อารยธรรมอียิปต์แห่งชาติ (National Museum of Egyptian Civilization : NMEC) 
พิพิธภณัฑแ์ห่งใหม่ จดัแสดงโบราณวตัถุตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ มาสู่ยคุฟาโรห์ และยคุเกรโก-โรมนั, ยคุ
คอปติกและอิสลามิก มาจนถึงยคุโมเดิร์น หรืออียิปตใ์นยคุสมยัปัจจุบนั โดยออกแบบให้ไดส้ัมผัสกบัภาพรวม
ของวิวฒันาการของอารยธรรมแต่ละยคุสมยั ไฮไลท์ส าคญัของพิพิธภณัฑ์แห่งน้ีก็คือ Royal Mummies Hall 
ซ่ึงถูกออกแบบมาเป็นพิเศษส าหรับการจดัแสดงมมัม่ีของกษตัริยแ์ละราชินีแห่งอียปิตโ์บราณ บรรยากาศจะเป็น
การจ าลองมาจากสุสานท่ีฝังพระศพจริงท่ีหุบผากษตัริย ์

ค ่า            รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารในโรงแรมท่ีพกั บุฟเฟย ์



 
 
 
 
 
 
 
  

  พกัคา้งคืน ณ ไคโร โรงแรม 4 ดำว Golden Tulip Hotel Flamenco Cairo หรือเทียบเท่า 
 

 
 

วนัที่ 5/ 6 มิ.ย      ไคโร -  ปิระมิด – สฟิงซ์ – โรงงำนกระดำษปำปิรุส - โรงงำนน ำ้หอม  B L D 

 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 ท่านเดินทางสู่ปิระมิด หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลก  เช่น มหาปิระมิดคีออฟ (Cheops)  ปิระมิดเคฟเฟร 

(Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ซ่ึงมีหน้าท่ีเฝ้าวิหารและสุสานของ
กษตัริย ์เป็นเคร่ืองแสดงถึงอ านาจ ล าตวัเป็นสิงโตหมอบเพศผู ้มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกยาวประมาณ 73 
เมตร สูง 20 เมตร แกะสลกัจากหินปูนเพียงกอ้นเดียวโดยใชพ้ระพกัตร์ของฟาโรห์เคฟเฟร โดยท่ีบริเวณท่ี
ราบสูงกีซ่าน้ีมีเพียงตวัเดียวเท่านั้น  *** ขี่อูฐชมววิปิระมิด พำโนรำมำววิ***  

       กรุณาทิปคนจูงอูฐ 1$ มุดใตปิ้ระมิตประมาณ 20$ กรุณาติดต่อไกดห์รือหวัหนา้ทวัร์ 
เท่ียง            รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านชมโรงงานท ากระดาษปาปิรุส ซ่ึงท าจากตน้กก และเป็นกระดาษชนิดแรกของโลก และ ชมโรงงานผลิด

หัวน ้ าหอมซ่ึงน ้ าหอมเหล่าน้ีผลิตจากสูตรดั้งเดิมแบบท่ีพระนางคลีโอพตัราเคยใช้และหัวน ้ าหอมเหล่าน้ีได้
กลายเป็นสินคา้ส่งออกไปยงัประเทศฝร่ังเศาเพื่อเป็นหวัน ้าหอมส าหรับหลายยีฮ่อ้ 



 
 
 
 
 
 
 
  

ค ่า        พิเศษ !!! รับประทานอาหารค ่า ล่องเรือแม่น ้าไนลช์มวิวยามค ่า พร้อมชมโชวร์ะบ าหนา้ทอ้ง 
 พกัคา้งคืน ณ ไคโร โรงแรม 4 ดำว Golden Tulip Hotel Flamenco Cairo หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ 6/ 7 มิ.ย               เมมฟิส -  ซัคคำร่ำ  – ปิระมิดช้ันบันได – ปิระมิดโค้ง  B L D 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่เมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่า แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี ถูก
บนัทึกไวใ้นประวติัศาสตร์วา่มีความส าคญั ในการรวมอียปิตบ์นและอียปิตล่์างใหเ้ป็นหน่ึงเดียว โดยฟาโรห์
นาเมอร์  ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์ท่ี 1 ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นตวัฐานรากของสถานท่ีโบราณ และรูป
แกะสลกัจากหินท่ียงัหลงเหลืออยูใ่นระดบัพื้นดิน เขา้ชมพิพิธภณัฑก์ลางแจง้แห่งเมืองเมมฟิส อนัจดัแสดง
รูปแกะสลกัขนาดยกัษ ์ดว้ยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอสัวานของ ฟาโรห์รามเสสท่ี 2 ซ่ึงมีพระพกัตร์อนั
งดงาม ซ่ึงสลกัดว้ยช่างฝีมือชั้นเยีย่มไวใ้นอาคารโปร่ง ซ่ึงภายในยงัจดัแสดงช้ินส่วนวตัถุโบราณและรูปสลกั
จากวิหารส าคญัต่างๆในอียปิต ์ส่วนการจดัแสดงกลางแจง้ ชมสฟิงค ์และ ฟาโรห์รามเสสท่ี 2 โดยแต่ละองค์
จะสวมมงกุฎท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั จากนั้นเดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณท่ีใกลก้นัอีกเมืองคือ ซัคคำร่ำ  
(Sakkara) เพื่อชมปิระมิดขั้นบันได (Step pyramids) เป็นส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานท่ีฝังพระศพ
ของ กษตัริยซ์อเซอร์ และเป็นตน้แบบของปิรามิด  

เท่ียง            รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 



 
 
 
 
 
 
 
  

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมืองดาซูร์ ชมปิระมิดโค้ง Bent Pyramid หรือท่ีเรียกกนัสั้น ๆ วา่ "พีระมิดเบ้ียว" สร้างข้ึน
ตามพระบญัชาของ ฟาโรห์สเนฟรู เม่ือราว 2,600 ปีก่อนคริสตกาล โดยให้มีรูปทรง "พีระมิดท่ีสมบูรณ์
แบบ" ซ่ึงมีลกัษณะเรียบแหลมท ามุมลาดเอียง 54 องศา เหมือนพีระมิดท่ีเราเห็นกนัทัว่ไปในอียปิตแ์ต่การท่ี
พีระมิดแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนบนพื้นท่ีดินเหนียวปนตะกอนทราย ซ่ึงมีความอ่อนนุ่ม จึงท าใหเ้กิดการทรุดตวัลง
ในระหวา่งการก่อสร้าง ส่งผลใหน้ายช่างผูส้ร้างตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการเปล่ียนแบบการก่อสร้างกลางคนั โดย
ปรับความลาดชันของพีระมิดลงเหลือ 43 องศาพีระมิดโคง้ นับเป็นพีระมิดท่ีมีช่ือเสียงอีกแห่งหน่ึงของ
อียิปต์ เพราะมีรูปทรงแปลกตา อีกทั้งยงัแสดงถึงความชาญฉลาดของผูส้ร้างท่ีสามารถแกปั้ญหาในการ
ก่อสร้างเม่ือกวา่ 4,600 ปีท่ีแลว้ได ้

ค ่า        รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารในโรงแรม  
 พกัคา้งคืน ณ ไคโร โรงแรม 4 ดำว Golden Tulip Hotel Flamenco Cairo หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ 7/8 มิ.ย    ป้อมปรำกำรเก่ำแก่ - ตลำดข่ำน เอล คำลลิี ่  B L  D 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม Citadel  ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างเม่ือ ค.ศ. 1176 โดยสุลต่านซาลาอดัดิน เพื่อเป็นป้อมปราการ
ป้องกนัการรุกรานของศตัรู สมยัสงครามครูเสด  อยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทศัน์ของ
กรุงไคโรไดไ้กลถึงปิรามิดท่ีกีซ่า ชม สุเหร่าแห่งโมฮมัหมดั อาลี (Mohammad Ali) สุเหร่าท่ีใหญ่และสูงท่ีสุด
ในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลกัษณ์ของกรุงไคโร ตวัอาคารสร้างด้วยหิน 
Albaster ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หนา้สุเหร่ามีหอนาฬิกาท่ีพระเจา้หลุยส์ฟิลิปป์
แห่งฝร่ังเศสมอบใหรั้ฐบาลอียปิตเ์ป็นของขวญั แลกกบัเสาโอเบลิสกจ์ากวิหารลกัซอร์  
 รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

บ่าย น าท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองท่ี ตลำดข่ำน เอล คำลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายดว้ยร้านคา้   
เคร่ืองเทศ  เคร่ืองเงิน, ร้านทอง, เส้ือผา้ ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายรุ่วม 200 ปี ฟิชาวี คอฟฟ่ีเฮาส์ 
อิสระช็อปป้ิงหา้งสรรพสินคา้ชั้นน าของอียปิต ์



 
 
 
 
 
 
 
  

ค ่า      รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 
19.00 น.    น าท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร  
23.00 น.     บินตรงสู่กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี MS960 CAI BKK 23.00-13.10+ (8 ชัว่โมง) 

    
วนัที่ 8/9 มิ.ย                      กรุงเทพฯ     
13.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

**หมายเหตุ** -รูปภาพใชป้ระกอบในการบรรยายโปรแกรมเท่านั้น             
 

ก ำหนดเดนิทำง 65 (คณะ10ท่ำนขึน้ไป)   ระดบัที่พกั พกัคู่ (บำท/ท่ำน) พกัเดีย่วเพิม่ (บำท) 

2-9 มิ.ย 2565 4 ดาว 65,900 9,500  
 
*หมำยเหตุ*  
- ราคาแพค็เกจทวัร์น้ีไม่มีแจกกระเป๋าเดินทาง หรือของสมนาคุณ 
- ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชัน่เน่ืองจากสายการบินอียปิตแ์อร์เปิดตวักลบัมาบินอีกคร้ังหลงัจากหยดุบินไป 2 ปี  
 
เง่ือนไขกำรส ำรองที่น่ัง 
1.จองพร้อมช าระงวดแรก 20,000 บาท / ท่าน และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยืน่ขอวีซ่าตามท่ีก าหนด  
2.ส่วนท่ีเหลือช าระภายในวนัท่ี 10 พ.ค 65 เน่ืองจากจะตอ้งใชใ้นการออกตัว๋เคร่ืองบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยนืยนัการ
เดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต 
3.กรณีวีซ่าไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่า,   
ค่าบริการ และค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง 



 
 
 
 
 
 
 
  

4.การยกเลิกทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิหกัเงินตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง  
 
อตัรำนีร้วม 
☺ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไปกลบั และบินภายในประเทศ โดยสายการบินอียปิตแ์อร์ ชั้นประหยดั   
☺ ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ  และภาษีสนามบินท่ีไคโร-อสัวาน-ลคัซอร์ 
☺ โรงแรมท่ีพกั 5 ดาว 5 คืน ตามท่ีระบุรายการหรือเทียบเท่า 
☺ ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
☺ รถส าหรับน าเท่ียวตามรายการ 
☺ บริการไกดจ์ากประเทศอียปิต ์ภาษาองักฤษ และหวัหนา้ทวัร์ไทยเดินทางกบัคณะ  
☺ ค่าประกนัสุขภาพคุม้ครองรวมโควิดตามรายละเอียดกรรมธรรม ์หนา้ท่ี 10 / ค่าท า Thailand Pass 
☺ ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ และค่าน ้าระหวา่งม้ืออาหารเท่ียง-ค ่า และน ้าด่ืมระหวา่งวนัท่านละ2ขวด/วนั/คน 
☺ วีซ่าอียปิตน์กัท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ รายการเอกสารดงัน้ี 
- ถ่ำยรูปหรือสแกนหนังสือเดินทำงท่ีมีอายุเหลือการใชง้านอยา่งน้อย 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้ว่าง

เหลือส าหรับประทับตราวีซ่า และตราประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม ส่งทางไลน์หรืออีเมล์ พร้อมระบุ
ต าแหน่งหนา้ท่ีการท างานของแต่ละท่าน (หลงัจากส่งหนา้พาสปอร์ตแลว้หา้มเปล่ียนเล่มพาสปอร์ต 

 
อตัรำนีไ้ม่รวม  
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวั 
  ค่ายานพาหนะท่องเท่ียวนอกเหนือจากรายการทัวร์ (กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการชมสถานท่ีท่องเท่ียวอิสระหรือ
รายการเสริม)  
  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสัง่พิเศษ อาทิเช่น น ้าส้ม เบียร์ วิสก้ี น ้าอดัลม ฯลฯ ท่ีไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์ 
  ค่าใชจ่้ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
  ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ขั้นต ่า 5$/วนั/ท่านx6วนั ทิปหวัหนา้ทวัร์ไทยตามพอใจ (วนัละ3$/ขั้นต ่าวนัx8วนั) 

 ค่าทิปยกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรม / เรือ ฯลฯ 
 ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนกักระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว ้
 ค่ากลอ้งถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ และค่ากลอ้งมือถือ บางสถานท่ีเรียกเกบ็ 
 ค่าใชจ่้ายตรวจ PCR (ในกรณีท่ีมีขอ้ก าหนด) / ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีติดโควิด / ค่าวคัซีนและการกกัตวั 

 
หมำยเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  



 
 
 
 
 
 
 
  

2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตฯเพื่อใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของ
สถานฑูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  
4.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรง ทางบริษทัฯจะถือ
วา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 
5. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดข้ึนจากสายการบินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี
จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีเพื่อใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์หนา้งานท่ีเกิดข้ึนจริง 
6. หากสายการบินมีการยกเลิกเท่ียวบิน, เท่ียวบินล่าชา้หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดท่ีเกิดข้ึนจากสายการบิน ท่ีท าใหเ้กิดผล
กระทบต่อท่านท่ีมีเท่ียวบินภายในประเทศไทย ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกิดข้ึน 
7. กรณีขอท่ีนัง่พิเศษ บริษทัฯจะท าการขอท่ีกบัทางสายการบิน ทั้งน้ีบริษทัฯไม่ยนืยนัจะไดต้ามค าขอทั้งนั้นข้ึนอยูก่บัสายการ
บินและจ านวนท่ีนัง่ผูโ้ดยสารในแต่ละเท่ียวบิน 
8. ในการท่ีมีกระเป่าช ารุดเสียหาย ทางบริษทัฯจะช่วยด าเนินการประสานงานเพื่อท าการขอเงินค่าชดเชยกบัสายการบินให ้
9. ระหวา่งการเดินทางการบริการยกประเป๋าเป็นเพียงการบริการเสริม หากมีการช ารุดหรือเสียหายทางบริษทัฯจะไม่มีส่วนใน
การรับผดิชอบใดๆ เพื่อความความสบายใจของลูกคา้หากกงัวลเร่ืองรอยขดูหรือการสูญหายกรุณาดูและกระเป๋าดว้ยตวัเอง  
10. ในกรณีท่ีลูกคา้ติดโควิดทางบริษทัฯไม่มีส่วนรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


