
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที1่  กรุงเทพ (สุวรรณภูม)ิ - คูเวต 
20.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมไิทย 

อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอร์สายการบนิKUWAIT 
AIRWAYS พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

23.50 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคูเวต ประเทศคูเวตโดยสายการบิน 

KUWAIT AIRWAYS เทีย่วบนิที ่KU414 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  
**BOEING777 Economy class290 seats/Business Class 36 seats/First Class 8 Seats ** 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

วนัที2่ ทา่อากาศยานนานาชาตคิูเวต – ท่าอากาศยานนานาชาตไิคโร (อยีปิต)์ – เมอืงกซีา – มหา
พรีะมดิ – มหาสฟิงซ ์

04.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคิูเวต ประเทศคูเวต**เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง** 
  พเิศษ ระหวา่งรอเปลีย่นเครือ่ง บรกิาร Lounge Kuwait Airways พรอ้มเครือ่งดืม่และขนม 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
09.30 น. น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์โดยสายการ

บนิ KUWAIT AIRWAYSเทีย่วบนิที ่KU545 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
**BOEING777 Economy class290 seats/Business Class 36 seats/First Class 8 Seats ** 

11.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์
กรุงไคโร (Cairo)หรือชือ่เรียกในภาษาอาหรับคือ “กอฮเิราะฮ์” หมายความว่า ชัยชนะ 
โดยระหว่างการก่อนสรา้งเมืองไดม้ีการมองเห็นดาวอังคาร ซึง่ดาวอังคารเปรียบเสมือน

สัญลักษณ์ของการท าลายลา้ง หรืออีกนัยหนึ่งคือไคโรเป็นเมืองที่รบชนะทุกกองทัพที่มา
โจมตีตัง้แต่กองทัพมองโกล, กองทัพครูเสด หรือแมแ้ต่กองทัพของออตโตมัน ว่ากันว่า
ไคโรเป็นดนิแดนแห่งอารยธรรมและโบราณคดอัีนลีลั้บและน่าพศิวง ทัง้ยังมแีม่น ้าไนลท์ีย่าว

ที่สุดในโลกไหลผ่าน ซึง่ในปัจจุบันไคโรไดก้ลายเป็นเมอืงหลวงของอียปิต ์เป็นศูนย์กลาง
ของศาสนาอสิลาม ทัง้ยังมีความส าคัญดา้นการเมืองและวัฒนธรรมในดินแดนตะวันออก
กลาง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกซ่ีา (Giza)ซึง่อยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก น าท่านชม มหาปิ

รามดิ (Great Pyramids)ที่ไดร้ับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก  เป็น

ชือ่เรียกของสถานทีฝั่งพระศพของเมอืงเลโทโพลสิโบราณ (ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุม
พื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้เป็นที่ตัง้ของมหาปิรามดิ 3 องค ์
ซึง่องคฟ์าโรหแ์ห่งอยีปิตโ์บราณสรา้งขึน้เพือ่ฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นสิง่กอ่สรา้ง

ทีย่ ิง่ใหญ่และเกา่แกท่ีส่ดุของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 30 ปี ซึง่ประกอบดว้ย 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

1) พรีะมดิคอีอพส ์(Cheops) หรอื พรีะมดิคูฟู (Khufu)นิยมเรียกกันในอีกชือ่หนึง่ว่า 
มหาพีระมิดแห่งกีซา (The Great Pyramid of Giza) เป็นพีระมิดที่มีขนาดใหญ่และ

เก่าแก่ที่สุด สรา้งในสมัยของฟาโรห์คูฟ ูแห่งราชวงศ ์ที่ 4 มีขนาดพื้นที่ 53 ตร.ม. สงู 
146 เมตร สรา้งดว้ยหนิแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง น ้าหนักกว่ากว่า 60 ตัน สรา้งขึน้เพื่อใช ้

เป็นทีเ่ก็บรักษาศพ เพือ่รอการกลับมาคนืชพีตามความเชือ่ของชาวอยีปิตใ์นยุคนัน้ 

 
2) พรีะมดิเคเฟรน (Chefren)สรา้งโดยฟาโรห์คาเฟรซึง่เป็นพระโอรสของฟาโรห์คูฟู 

เป็นพีระมดิหนึง่ในสามพรีะมดิแห่งกซีา ซึง่ตัง้อย่ตรงกลางถัดจากพรีะมดิคูฟ ูสรา้งในปี 

2465 กอ่น ค.ศ. สงู 136 เมตร สรา้งบนเนนิดนิขนาดใหญ่ สว่นยอดของพรีะมดิแห่งน้ีมี
ชั ้นหินปูนขัดมันที่ชาวอียิปต์โบราณก่อสรา้งปิดเป็นผิวชั ้นนอกที่ยังหลงเหลืออยู่ 
นอกจากน้ีในบรเิวณใกลเ้คียงกับพีระมดิเคเฟรน ยังมมีหาสฟิงซท์ีเ่ป็นรูปแกะสลักจาก

หนิกอ้นเดยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุอกีแห่งหนึง่ของโลกและยังเป็นอนุสาวรยีแ์บบแกะสลักลอยตัว
ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

 
3) พรีะมดิมเิซรนุิส (Mycerinus) หรอืพรีะมดิเมนคูเร (Menkaure)สรา้งโดยฟาโรห์

เมนคูเรโอรสของฟาโรหเ์คเฟรน สรา้งในปี 2420 กอ่น ค.ศ. มขีนาดเล็กทีส่ดุ สงู 66.45 
เมตร ปัจจุบันสูงเพยีง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาพรีะมดิ
ทัง้ 3 แห่งของกซีา ทางทศิใตข้องพรีะมดิเมนคูเร ยังมกีารสรา้งพรีะมดิราชนีิทัง้ 3 (The 

Three Queen's Pyramids) เพื่อใชเ้ป็นที่เก็บพระศพของราชินี 3 องค์ในสมัยของ
ฟาโรหเ์มนคูเร 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จากนั้นน าท่านชม “มหาสฟิงซ์ (The Great Sphinx of Giza)” ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของ
พีระมดิเคเฟรน ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของหมู่พรีะมดิแห่งกซีาและยังถอืเป็นสฟิงซท์ี่มขีนาดใหญ่
ที่สุดในโลก แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติเพียงกอ้นเดียว มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของ

ฟาโรห์และล าตัวเป็นสงิโต มีหนา้ที่เปรยีบเสมอืนเป็นตัวแทนของกษัตรยิ์ และมีพลังพเิศษ
เพือ่ปกป้องพระศพและทรัพยส์มบัตทิีอ่ยู่ภายในพรีะมดิ 

  (กรณีทีท่่านใดสนใจขีอ่อูฐ ใหต้ดิต่อทีหั่วหนา้ทัวร ์โดยมคี่าบรกิารประมาณ 10 – 20 USD และ 
แนะน าใหท่้านใหท้ปิแกค่นดูแลอูฐคนละประมาณ 1-2 USD 1 ท่านต่ออูฐ 1 ตัว ใชเ้วลาประมาณ 
20 นาท)ี 



 

 
 

(ค่าใชจ่้ายในการเขา้ชมพีระมดิคูฟู ท่านละ 30 USD. ค่าใชจ่้ายในการเขา้ชมพีระมดิเคเฟรน 
ท่านละ 10 USD. และค่าใชจ่้ายในการเขา้ชมพรีะมดิมเิซรนิุส หรือพีระมดิเมนคูเร (Menkaure) 
ท่านละ 10 USD.) 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั OASIS HOTEL PYRAMIDS  4 ดาว**** หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 

วนัที ่3 เมอืงอเล็กซานเดรยี - ป้อมปราการซทิาเดล – เสาปอมเปย ์- บุฟเฟตบ์นเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้
ไนล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
มุ่งหนา้สู่ เมอืงอเล็กซานเดรยี (Alexandria)(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 
นาที)  เมืองท่าส าคัญของอียปิตตั์ง้แต่ในยุคโบราณ และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ

ประเทศในปัจจุบัน ตัง้อยู่ทางเหนือสดุของประเทศรมิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ซึง่ถอืเป็นจุด
ที่แม่น ้าไนล์สิน้สุด โดยอเล็กซานเดรียนั้นมีชือ่ในประวัติศาสตร์ในช่วงประมาณ 332 ปี 
ก่อนศรสิตกาล ตรงกับสมัยมหาราชทีย่ ิง่ใหญ่ทีสุ่ดในยุคของกรกี น่ันคือกษัตรยิม์าซโิดเนีย 

อเล็กซานเดอร์ที่ 3 และยังเคยเป็นสถานที่ตัง้ของประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรยี 1 
ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
น าท่านเขา้ชม ป้อมปราการซิทาเดล (Qaipay’s Citadel)ป้อมปราการโบราณที่ยังมี
ความสวยงาม ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ป้อมแห่งน้ีถูกสรา้งขึน้ในครสิศตรรษที่ 

15 ในอดตีใชเ้ป็นที่ตัง้ของ ประภาคารฟารอส ซึง่ถอืว่าเป็นหนึง่ในสิง่มหัศจรรยข์องโลกยุค
โบราณ ปัจจุบันเหลอืเพยีงสว่นทีเ่ป็นฐาน และไดม้รีับการทะนุบ ารุงต่อเตมิจากสลุต่านเกย์ต
เบย์ (Sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay) ปัจจุบันป้อมปราการแห่งน้ีไดก้ลายเป็น

หนึง่ในพพิธิภัณฑท์างทะเลทีม่นัีกท่องเทีย่วเขา้ชมเป็นจ านวนมาก  
น าเขา้ชมและถ่ายรูป เสาปอมเปย(์Pompay’s Pillar)เป็นสิง่ส าคัญโบราณในสมัยโรมัน
ปกครองอียปิต ์เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชือ่เพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซซีา่ 

ผูน้ าที่ยิง่ใหญ่แห่งโรมัน ซึง่ภายหลังทัง้สองไดก้ลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ไดห้ลบหนี
มายังเมอืงอเล็กซานเดรยีในอยีปิต ์และไดถู้กชาวอยิปิตฆ์่าเสยีชวีติ ปัจจุบันน้ีเหลอืเพยีงแค่
เสาโบราณแบบกรกี ตัง้อยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซอ์กีสองตัว 

 
 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเขา้ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs of Kom El 
Shoukafa)เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง เป็นสุสานของชาวโรมันในอดีต มี
ทัง้หมดสามชัน้ ชัน้ที ่1 ใชส้ าหรับการล าเลยีงโลงและศพ ชัน้ที ่2 ใชเ้ป็นทีฝั่งศพ และชัน้ที่ 

3 ใชเ้ป็นสถานทีร่วมญาตแิละเพือ่ร าลกึถงึผูต้าย โดยมกีารเลีย้งสังสรรคกั์นทัง้วัน ซึง่เล่ากัน
ว่าตอนทีนั่กโบราณคดคีน้พบทีน่ี่เป็นครัง้แรก บนโต๊ะยังมขีวดไวน์และจานวางอยู่ 

เย็น  บรกิารอาหารค า่บุฟเฟตบ์นเรอืลอ่งไปตามแม่น า้ไนล ์ชมบรรยากาศอนังดงามยาม

ค า่คนืสองฟากฝั่ง แมน่ า้ พรอ้มชม และรว่มสนุกกบัการแสดง ระบ าหนา้ทอ้ง (Belly 
Dance) อนัเลือ่งชือ่และการแสดงพืน้เมอืงท ัง้ (Tanoura show) และ (Folkloric)  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู ่กรุงไคโร(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 นาท)ี 
  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั OASIS HOTEL PYRAMIDS  4 ดาว**** หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 

วนัที ่4 เมอืงเมมฟิส - เมอืงโบราณซคัคารา่ – พรีะมดิข ัน้บนัได – การสาธติและผลติกระดาษปาปีรุส 
- โรงงานผลติหวัน า้หอม  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเมมฟิส (Memphis)ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่แกแ่ห่งแรกในยุคอียปิต์
โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมอืงทีไ่ดร้ับการบันทกึในประวัตศิาสตรว่์ามคีวามส าคัญในการรวม
อียปิตบ์นและอียปิตล่์างใหเ้ป็นหนึ่งเดียวกันโดยกษัตรยิเ์มนา ปฐมกษัตรยิแ์ห่งราชวงศท์ี ่1 
น าท่านชม พพิธิภณัฑร์ามเซสทีส่องแห่งเมอืงเมมฟิส สถานที่เก็บรูปแกะสลักขนาด



 

 
 

ใหญ่ของฟาโรห์รามเซสที่ 2 ที่มีฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยมและงดงามมาก ระหว่างทาง
ท่านยังจะไดเ้ห็นตน้อนิทผาลัมขึน้สวยงามเป็นทวิแถวสวยงามอกีดว้ย  

จากนัน้น าท่านสู ่ เมอืงโบราณซคัคาร่า (Sakkara)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
ทางตอนใตข้องกรุงไคโร บรเิวณอันเป็นทีตั่ง้ของเมอืงเมมฟิส เมอืงหลวงเดมิในสมัยอียปิต์
โบราณ โดยมสีิง่ส าคัญคอื พรีะมดิแห่งแรกของโลกน่ันเอง 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านชม พรีะมดิข ัน้บนัไดซคัคารา (Step Pyramid of Saqqara) เป็นพรีะมดิทีอ่ายุ

เก่าแก่มาก เป็นพีระมดิ 4 ชัน้ ใชเ้ป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตรยิ์ ซอเซอร ์ในราชวงศท์ี ่
3 ราว 2600 ปีกอ่นศรสิต รอบๆ องคพ์รีามดิยังประกอบไปดว้ยวหิาร แท่นบูชา หอ้งเก็บของ
และหอ้งโถง ซึง่สอดรับและเอือ้ประโยชน์หนา้ทีซ่ ึง่กันและกันอย่างลงตัว โดยอมิโฮเทปเป็น

สถาปนกิผูอ้อกแบบ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

พาท่านชม การสาธติและผลติกระดาษปาปีรุส(Papyus)กระดาษแบบแรกของโลกโดย
เรียกชือ่ตามวัตถุดบิของการดาษน่ันคือตน้ปารีรุส หรือตน้กก ซึง่ถือเป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่
ของชาวอียิปต์ในสมัยนั้นคิดคน้ขึ้นมาเพื่อใชแ้ทนการบันทึกผ่านหิน ใชบ้ันทึกขอ้ความ
สรรเสรญิเทพเจา้และเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ ในสมัยอยีปิตโ์บราณ น าท่านชม โรงงานผลติ

หวัน า้หอม (Perfume Factory) ซึง่มีกระบวนการการผลติตามตน้ต าหรับ สมัยพระนาง



 

 
 

คลีโอพัตรา ว่ากันว่ากลิน่น ้าหอมของพระนางคลีโอพัตรานั้น ท าใหบุ้รุษทีแ่ข็งแกร่งอย่างจู
เลยีส ซซีารย์ังตอ้งสยบ ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ตามอัธยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร 
  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั OASIS HOTEL PYRAMIDS  4 ดาว**** หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 

วนัที ่5 พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตอิยีปิต ์- ป้อมซทิาเดล - ตลาดขา่น เอล คารรี ี ่- คูเวต 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดนิทางไปยัง พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตอิยีปิต ์(Egyptian Museum)พพิธิภัณฑไ์คโร 

เป็นพพิธิภัณฑส์ าคัญของประเทศอียปิต ์พพิธิภัณฑแ์ห่งน้ีเป็นที่เก็บรวบรวมสิง่สะสมและ
โบราณวัตถุอยีปิตโ์บราณ กว่า 120,000 ชิน้  ชมโลงศพทองค าแทห้นกั 110 กก. พรอ้ม
หนา้กากทองค า ของฟาโรหตุ์ตันคาเมน และสมบัตสิว่นตพระองคอ์กีมากมาย ของพระองค ์

เชน่ เตยีง บรรทม, รถศกึ และสมบัตสิ าคัญอกีชิน้ทีจ่ัดแสดงคอื บัลลังกท์องทีม่ชี ือ่เสยีงของ
ตุตันคามุน  พนักพงิบัลลังกเ์ป็นภาพสลัก ทีม่เหส ีอเคเซนามุน เจมิน ้าหอมใหตุ้ตันคามุน 
(ไม่รวมค่าเขา้หอ้งมัมมีฟ่าหโ์รของราชวงศ ์ราคาประมาณ 15-20 USD) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

น าท่านชม  ป้อมซาลาดนีหรอืป้อมซทิาเดล (Citadel) ป้อมปราการ สมัยอสิลามรุ่งเรอืง
ในอยีปิต ์ป้อมน้ี ถูกสรา้งขึน้ในปี 1176 โดย กษัตรยิซ์าลามดนิ โดยใชห้นิจากปิรามดิ แห่ง 
กซี่า มาสรา้งก าแพงเพือ่เป็นป้อมปราการป้องกันประเทศจากสงครามครูเสด ใกล ้ๆ  กันเป็น

ที่ตัง้ของ สุเหรา่โมฮมัหมดั อาล ี(Muhammad Ali Mosque)  ออกแบบโดยสถาปนกิ
ชาวกรกี ใชเ้วลาในการสรา้งนานกว่า 18 ปี นับเป็นสเุหร่าทีใ่หญ่และสงูทีสุ่ดในกรุงไคโรตัว
อาคารสรา้งจากหินอลาบาสเตอร์ (Alabaster) ผูส้รา้งตอ้งการใหม้ีรูปแบบเหมือน Blue 

Mosque ที่อสิตันบูล แต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในสเุหร่า ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตาม
แบบศลิปะอสิลามอย่างสวยงาม 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั้นพาท่านเลือกซือ้ของฝากนานาชนิด ณ แหล่งของฝากที่ใหญ่ที่สดุในไคโรที่ ตลาด
ข่าน เอล คารรี ี ่(Khan el-Khalili) ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ เครื่องประดับ เครื่องทองแดง 
ทองเหลือง เครื่องเทศ ขวดน ้าหอม ของที่ระลกึ ของใช ้ของกนิ รา้นกาแฟ มากมาย ซึง่

ตลาดแห่งน้ีนับเป็นตลาดทีม่คีวามเก่าแกม่าก โดยอาคารโดยรอบนัน้สรา้งและบูรณะในสมัย
สุลต่าน Al-Ghuriต่อเน่ืองกับตลาดข่านนั้นคือ ถนนมุยส ์(Muizz Street) 1 ในถนนสาย
เก่าแก่ของไคโรซึง่องคก์ารสหประชาชาตไิดย้กย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมอันล ้าค่าของโลก

อสิลาม บรเิวณทางทศิเหนือของถนนนั้นจะมปีระตู Bab Zuweila1 ใน 3 ประตูทีส่รา้งขึน้ใน
สมัยออตโตมัน ดว้ยความงามโดยรอบของถนนแห่งน้ีนัน้ ท าใหม้คีนกล่าวขนานนามว่า เป็น 
พพิธิภัณฑก์ลางแจง้ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร ประเทศ

อยีปิตเ์พือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าเช็คอนิ และมีเวลาในการเลือกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอด
ภาษี หรอืรา้นอาหาร                     

17.15 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคูเวต ประเทศคูเวตโดยสายการบิน 

KUWAIT AIRWAYSเทีย่วบนิที ่KU542 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
21.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคิูเวต ประเทศคูเวต**เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง ** 
23.25 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสายการบิน KUWAIT 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่KU411      
 

วนัที ่6 กรุงเทพ (สุวรรณภูม)ิ 

10.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิกรุงเทพฯประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ
และความประทับใจ 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง หมายเหต ุ
ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 หอ้ง 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง (อายุ
ไมเ่กนิ 12 ปี) 

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
(อายุไมเ่กนิ 
12 ปี) ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 
เพิม่ทา่น

ละ 

ไมร่วม 
คา่วซ่ีา ON 
ARRIVAL 

เดอืน กุมภาพนัธ ์

03 – 08 กุมภาพนัธ ์2563  29,999 29,999 28,999 4,900 1,500 

10 – 15 กุมภาพนัธ ์2563 วนัมาฆบูชา 31,999 31,999 30,999 5,900 1,500 

17 – 22 กุมภาพนัธ ์2563  29,999 29,999 28,999 4,900 1,500 

24 – 29 กุมภาพนัธ ์2563  29,999 29,999 28,999 4,900 1,500 

เดอืน มนีาคม 

02 – 07 มนีาคม 2563  29,999 29,999 28,999 4,900 1,500 

09 – 14 มนีาคม 2563  30,999 30,999 29,999 4,900 1,500 

16 – 21 มนีาคม 2563  30,999 30,999 29,999 4,900 1,500 

23 – 28 มนีาคม 2563  30,999 30,999 29,999 4,900 1,500 

28 มนีาคม –  02 เมษายน 2563  31,999 31,999 30,999 5,900 1,500 

เดอืน เมษายน 

04 – 09 เมษายน 2563 วนัจกัร ี 32,999 32,999 31,999 5,900 1,500 

11 – 16 เมษายน 2563 วนัสงกรานต ์ 38,999 38,999 38,999 6,900 1,500 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากต่างจังหวัดหรอืต่างประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ 
ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภูมทิางบรษัิท จะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายเนื่องจากเป็น

ค่าใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

อันเน่ืองมากจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาต ิเหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตุสดุวสิัยต่างๆ ทัง้น้ีจะค านงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 



 

 
 

18 – 23 เมษายน 2563  31,999 31,999 30,999 5,900 1,500 

25 – 30 เมษายน 2563  31,999 31,999 30,999 5,900 1,500 

 

 
 

 
 
 

• เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดให้

มผีูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 20 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์
หรอื เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ให้
เราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออก

เดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุกคร ัง้ 
• การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากทา่นมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ 

กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หน้าทีก่่อนท าการจองและขอแนะน าใหท้่านซื้อต ั๋ว
เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได้ อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิ

รวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่
เหนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความ
ปลอดภยั ดงัน ัน้เหตุผลเหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่

รบัผดิชอบและไม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 
วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรุณาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุ๊ปคอมเฟิร์มเดนิทางแล้วน ัน้ ท่านจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ไม่ว่าจะเกิด

เหตุการณ์ใดๆ ต่อท่านก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปน ัน้ประกอบจากตวัเลขการ

จองการเดนิทางของท่าน หากท่านถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าให้
กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ 
ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้

มา หากทา่นช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวาม

จ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิค่าใชจ้่ายทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึ
ค่าเสยีเวลาในการขาย อย่างนอ้ยทีสุ่ดเท่าจ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของ
บรษิทัฯ  

 
 
 

เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 60 USD/ทรปิ/ทา่น 

 



 

 
 

 
 

 
 

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบุ Economy Class ค่าภาษีสนามบนิ ค่าภาษีน ้ามัน (ยกเวน้หากม ี
การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากท่านภายหลัง)และเน่ืองจาก 

เป็นต๋ัวกรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 2 ใบ น ้าหนักรวมกันไม่เกนิ 46 กโิลกรัม ใบละไม่เกนิ 23   
    กโิลกรัม  และกระเป๋า ถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบละไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 ค่ารถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบุ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
อนึ่ง เรื่องของการยนืยันโรงแรมทีพ่ักนั้น อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมีความประสงคท์ี่จะทราบ
กรุณาตดิต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรม

ระดับ เดยีวกัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบได ้
จากใบนัดหมายการเดนิทาง แต่หากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอีกนั้นขอใหท้่านทราบว่าบรษัิทฯ จะ
จัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกันใหกั้บผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 ค่ามัคคุเทศน์หรอืหัวหนา้ทัวรดู์แลตลอดเสน้ทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 

 ค่าเบีย้ประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท   
(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกันเพิม่เตมิสามารถดูรายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

 

  

  ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่า 
   ซักรดีค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 
  ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ ส าหรับชาวต่างชาต ิ 

  ค่าน ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน  
  ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ 
  ค่าทปิคนขับรถ มัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 60 USD/ทา่น/ทรปิ 

   ทัง้น้ีท่าสามารถใหม้ากกว่าน้ีไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 
ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

   คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยืน่วซ่ีาทอ่งเทีย่วแบบหมูค่ณะ (On Arrival) ประเทศอยีปิต ์  

ทา่นละ ประมาณ1,500 บาท (ท ัง้นีเ้อกสารท ัง้หมดจะตอ้งยืน่พรอ้มกนัท ัง้กรุป๊ โดยใชเ้วลายืน่

ประมาณ 20-25 วนัท าการ กรณีไม่สะดวกยืน่แบบวซ่ีา On Arrival ลูกคา้จะตอ้งท าการยืน่

ตรงกบัสถานทูตเอง ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยอยูท่ ีป่ระมาณ 2,500 บาท ไมร่วมคา่บรกิารยืน่วซ่ีา) 

 

การเตรยีมเอกสาร เพือ่ขอยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วประเทศอยีปิต ์ 

แบบหมูค่ณะ (On Arrival) 

ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางไทย 

อัตราคา่บรกิารรวม 

อัตราคา่บรกิารไม่รวม 



 

 
 

ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง (หนา้แรกทีม่รูีป) ชดัเจน โดยสแกนไฟล(์ส)ีเป็นรูปภาพ หรอื ไฟล ์PDF. จาก

ตน้ฉบบั (หา้มถ่ายจากโทรศพัทม์อืถอื) และพาสปอรต์ตอ้งมอีายุการใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน ณ 

วนัเดนิทางกลบั  และมหีนา้วา่งไมต่ า่กวา่ 2 หนา้ (ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัหนา้พาสปอรต์ราชการ) 

 

 
 
 

 
 
 

 
  ตัวอย่างการสแกนหนา้พาสปอรต์ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 

 กรุณาส ารองที่น่ังและช าระมดัจ า จ านวน 15,000 บาท ต่อท่าน (พรอ้มค่าวซ่ีา On 
Arrival 1,500 บาทเพือ่ส ารองสทิธิใ์นการเดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 
30 วัน มเิช่นนั้น บรษัิทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยที่

ท่านจะไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คืนได ้อันเน่ืองมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นที่จะตอ้งส ารองจ่ายค่าใชจ้่าย
ในส่วนของที่พักและต๋ัวเครื่องบินไปก่อนหนา้นั้นแลว้ หากท่านส ารองที่น่ังนอ้ยกว่า 30 วัน ทาง
บรษัิทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจ านวนทันที หลังจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรียมเอกสารส าหรับการ
เดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกต๋ัวหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้กพ่นักงานขาย 

และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะบางสว่นหรือทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขที่
ระบุไวท้ัง้หมดน้ีแลว้ 
 

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากมผูี ้

เดนิทางนอ้ยกว่า 30 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่านล่วงหนา้

อย่างนอ้ย 20 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคืนเงนิ
ทัง้หมดใหท้่านหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้่านหากท่านตอ้งการ 

 

- การรับการดูแลเป็นพเิศษ 
กรณีผูเ้ดินทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทิเช่น การใช้วลีแชร ์กรุณาแจง้

บรษิทัฯ อย่างน้อย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 

 
 

เน่ืองจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขัีน้ตอนในการขอล่วงหนา้ และบางสายการบนิอาจมี
การเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทัง้ทางสนามบนิในไทยและในต่างประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกับ

เจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ี่น่ังรถเข็น 
(Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุและผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 
- 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทาง

เป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 
 
- การถูกปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

 ในกรณีที่กองการตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธมิใหท้่านเดินทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น

ประเทศไทยหรือต่างประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็

ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมืองนั้นเป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ที่ของรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจง้ใหผู้ ้

เดินทางทราบว่าทางบริษัทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหนา้ทัวร์ ไม่มีสทิธิท์ี่จะช่วยเหลือใดๆ ทัง้ส ิน้ 

เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ที่ทางกองการตรวจคนเขา้เมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทาง

บรษัิทฯ มีจุดประสงคท์ี่ท าธุรกจิเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ -ออก

ประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือนและมีหนา้

แสตมป์ไม่นอ้ยกว่า 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การร่วมทรปิบางรายการ 

 หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ท่านจะไม่

สามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืว่าท่านประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่่วม

เดนิทางพรอ้มคณะ 

 เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางไดเ้น่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แต่ท่านสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

 เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสาย

การบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเน่ืองจาก

สาเหตุต่างๆ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, 

การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย 

ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาท

ของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  



 

 
 

 เมื่อช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  

 รายการท่องเทีย่วน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจาก
ไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึง่
อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที่เขา้พักโดยมหีอ้งพัก
ส าหรับผูสู้บบุหรี ่/ ปลอดบุหรี่ได ้โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก 
ทัง้น้ีขึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้

 มัคคุเทศก์ หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธิในการใหค้ าสัญญาใด ๆ 
ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ 
ก ากับเท่านัน้ 

 ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้เน่ืองจากเป็นการจ่ายกับตัวแทน
ต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็น
กองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจาก
การกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่

ถูกตอ้งหรอืการถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ 
ค าน าหนา้ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่

นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัด
จ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของ

นักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความ
ล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิัยอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมือง, ประเทศ นั้นแตกต่างกัน 
ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  


