พักโรงแรมระดับสีดาว พร้อมรายการล่องแม่นาไนล์
ํ
ชมระบําหน้าท้องอันลือชือของอียิปต์
ขอเชิญท่องเทียว อียปิ ต์ ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุ ษย์ ค้นหา
ดินแดนแห่งตํานานอันลีลบั ของ ฟาโรห์ ชม มหาปี รามิด 1ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลกซึงมี
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนานมากกว่า 5,000 ปี
วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

05.30 น. คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน 4 แถว T
เคาน์เตอร์ T01-T05 สายการบินโอมานแอร์ ซึงมีเจ้าหน้าทีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความ
สะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน
09.10 น.
ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมานแอร์ สู่เมืองมัสกัต โดยเทียวบิน “WY818” บริการอาหารและ
เครืองดืมบนเครือง
12.30 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองโอมาน เพือเปลียนเครือง และเดินทางสู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์
14.40 น. เดินทางจากเมืองโอมาน สู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบินโอมานแอร์ เทียวบิน WY405
17.05 น. เดิ นทางถึงสนามบินเมืองไคโร ประเทศอียิปต์ ผ่ านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระในการเดินทาง
เรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาท้องถิน)
คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมทีพัก PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันทีสอง

กีซ่า – เมมฟิ ส – ซัคคาร่า

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําคณะเดินทางสู่ เมื องกีซ่า ซึงอยู่ไม่ไกลจากไคโรนักเพือชม มหาปี รามิด”หนึ งในเจ็ดสิงมหัศจรรย์ของ
โลก ทัง 3พระองค์ ซึ งองค์ฟ าโรห์แ ห่ ง อี ยิ ป ต์โ บราณสร้า งขึน เพื อฝั ง พระศพของพระองค์เ อง นั บ เป็ น
สิงก่อสร้างทียิงใหญ่และเก่าแก่ทีสุด ของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทังสิน 30 ปี และกําลังแรงงานกว่าแสนคน
ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิ ทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน
ชมตัว สฟิ งซ์ ทีแกะสลักจากเนิ นหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็ นพระพักตร์ของฟาโรห์และลําตัวเป็ นสิงโต
(หากสนใจขีอูฐ กรุณาติดต่อทีหัวหน้าทัวร์ ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหนึงตัว)

เทียง
บ่าย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิ ส ซึงเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็ น
เมืองที ได้รบั การบันทึ กในประวัติศาสตร์ว่ามีความสําคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างให้เป็ นหนึ ง
เดียวโดยกษัตริยเ์ มนา ปฐมกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์ที 1 ทีนี ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอ
ลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสสที 2 ฝี มือการแกะสลักเป็ นเยียม ระหว่างทางท่านจะได้เห็นต้นอินทผาลัม
ขึนสวยงามเป็ นทิ ว แถว เดิ นทางต่ อไปยังเมืองโบราณที ใกล้กันอี ก เมืองคื อ ซัคคาร่ า เพื อชม ปี รามิ ด
ขันบันได เป็ นสิงก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็ นสถานทีฝั งพระศพของ กษัตริยซ์ อเซอร์ และเป็ นต้นแบบของ ปี
รามิดในยุคต่อมา

คํา

 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
 นําท่านเข้าสู่ทีพัก PYRAMIDS PARK HOTELหรือเทียบเท่า

วันทีสาม

อเล็กซานเดรีย – กรุงไคโร – ล่องเรือแม่นาไนล์
ํ

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง) ถ่ายรูปคู่กบั ป้อมปราการซิ
ทาเดล (CITADEL) ซึงในอดีตนันเป็ นทีตังของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็ นหนึ งในสิงมหัศจรรย์ของโลก
ยุคโบราณ ปั จจุบนั เหลือเพียงส่วนที เป็ นฐานและได้มีรบั การทะนุ บาํ รุ งต่อเติมจากสุ ลต่านเกย์ตเบย์ โดย
รวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนทีสวยงาม
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน
นํ าเที ยวชม เมื องอเล็กซานเดรี ย ซึ งเป็ นเมืองสําคัญ ในสมัย โรมันปกครองอี ยิป ต์ เดิ มที เป็ นหมู่บ า้ น
ประมงเล็ กๆ ที ชื อว่า ราคอนดาห์ เมือ 1,200 ปี ก่อนคริ สตกาล จนเมือ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรื อ
ประมาณ 2,300 กว่าปี ก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพือ

เทียง
บ่าย

เป็ นเมืองหลวงและตังชือให้คล้องจองกับชือของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี ยงั เป็ นสถานที สําคัญใน
ตํานานรักอันยิงใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชือก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอน
โทนี และปั จจุบนั เมืองนี ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ เป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศที ติ ดกับทะเลเมดิ
เตอร์เ รเนี ย นที มี ชื อเสี ย งแห่ ง หนึ งของโลก ชม หลุ ม ฝั ง ศพใต้ดิ น แห่ ง อเล็ ก ซานเดรี ย 1 ใน 7 สิ ง
มหัศจรรย์แห่งโลกยุ คกลาง สุ สานของขาวโรมันในอดี ตมีกว่า 50,000 ศพ สุ สานใต้ดินแห่งนี มีสามชัน
ชันที 1 มีไว้สาํ หรับลําเลียงโลงและศพ ชันที 2 เป็ นทีฝั งศพ และชันที 3 ใช้เป็ นทีรวมญาติเพือระลึกถึง
ผูต้ าย โดยมีการเลียงสังสรรค์กนั ทังวัน ซึงเล่ากันว่าตอนทีนักโบราณคดีคน้ พบทีนี เป็ นครังแรก บนโต๊ะยัง
มีขวดไวน์ และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย์ เป็ นสิ งสําคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอี ยิปต์ เป็ นเสา
แกรนิ ตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็ นชือเพือนสนิ ทของ จูเลียส ซีซ่า ผูน้ ําทียิงใหญ่แห่งโรมัน ซึงภายหลังทัง
สองได้กลายเป็ นศัตรูกนั และปอมเปย์ได้หลบหนี มายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์
ฆ่าเสี ยชีวิต ปั จจุบนั นี เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตังอยู่อย่างโด่ ดเด่น และสฟิ งซ์อีกสองตัว / ได้
เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองหลวงกรุงไคโร

คํา

 บริการอาหารคําบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่ นาไนล์
ํ
ชมบรรยากาศอันงดงามยาม คําคืนสอง
ฟากฝังแม่นาํ พร้อมชม และร่วมสนุ กกับการแสดง ระบําหน้าท้อง(Belly Dance) อันเลืองชือและ
การแสดงพืนเมืองต่างๆประกอบดนตรี
 นําท่านเข้าสู่ทีพัก PYRAMIDS PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีสี

ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียปิ ต์ – ตลาดข่าน เอลคาลิลี

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวอิยิปต์ทีแออัดอยูใ่ นเมืองหลวงถึง 15 ล้านคน
ซึงถือว่าเมืองทีติดอันดับในความแออัดของชุมชนอันดับต้นๆ ของโลก ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึง
เริมสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวกรีกในแบบตามอย่าง
ออตโตมัน หรือ ตุรกีในปั จจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึงเป็ นของขวัญในการแลกเปลียนกับ
อนุ สาวรียป์ ลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสทีสอง เพือสร้างสัมพันธไมตรีอนั ดีระหว่างอียิปต์ฝรังเศส

เทียง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน

นําคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียปิ ต์ อันเลืองชือ เป็ นสถานทีทีรวมศิลปะวัตถุ โบราณมากมาย
ทีสุด (ค่าบัตรเข้าชมมัมมีของพระมหากษัตริยท์ งั 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเข้า
ชมกรุณาติดต่อทีหัวหน้าทัวร์ ค่าเข้าชมประมาณ 100 อิยิปต์ปอนด์ หรือ ประมาณ 20 USD) ชมโลงศพ
ทองคําแท้พร้อมหน้ากากทองคํา ของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมาย
ของพระองค์ อาทิเช่น เตี ยงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึ กและเก้าอีบรรลังก์ทองคํา ซึงภาพบนพนั ก
เก้าอีทีโรแมนติกมากเป็ นภาพของฟาโรห์ตุตนั คาเมนประทับอยูบ่ นเก้าอีและมีพระมเหสีของพระองค์กาํ ลัง
ทานํามันหอมให้ ทังคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื อแผรอันลึกซึง นอกจากนี ท่าน
ยังจะได้ชมสมบัติอันลําค่าอื นๆ อี กจํานวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝี มือประณี ต สิ งของ
ทังหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี นําท่านไปช้อปปิ งสินค้าพืนเมืองอันงดงามที ตลาดข่านเอลคาลี
ลี”ตลาดสําคัญทางการค้าขายของพืนเและสินค้าทีระลึกทีใหญ่ทีสุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซือของ
พืนเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นขวดนําหอมทีทําด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครืองทองรูปพรรณและเพชร
พลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีระลึกพืนเมืองต่างๆ

คํา

 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันทีห้า

สนามบินสุวรรณภูมิ

00.45 น.
06.55 น
08.55 น.
18.00 น.
12.30 น.

เหินฟ้ ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร์ เทียวบินที WY408
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินประเทศโอมาน เพือรอเปลียนเครืองเพือเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางจากเมืองโอมาน โดยสายการบินโอมานแอร์เทียวบินที WY815
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิ
รูล้ ืมเลือน

หมายเหตุ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้เพือความเหมาะสม ทังนีทางบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย
เป็ นหลัก
 กรณีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย
 กรณีเดินทาง 10 ท่าน และต้องการหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย จ่ายเพิม ท่านละ 2,500 บาท

ในกรณีทีผูโ้ ดยสารอยูต่ ่างจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์, รถไฟ หรือตัวเครืองบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าทีของบริษทั ฯทราบทุกครังก่อนทําการออกตัวทุกประเภท
มิฉะนันทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายทีเกิดขึนในกรณีทีทัวร์มีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลียนแปลงการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
29 ธ.ค.-02 ม.ค.62

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
37,888 บาท

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
37,888 บาท

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
พักเดียวเพิม
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
37,888 บาท
4,000 บาท

อัตราค่าบริการนีรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าตัวเครืองบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ ชันประหยัด โดยสายการบินอิยิปต์
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
ค่าทีพักห้องละ 2 ท่านตามทีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทังสิน 2 คืน
ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง
ค่าอาหารทุกมือทีระบุตามรายการ + ค่าบัตรเข้าชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุป๊ ) ใช้เวลาในการยืนวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย)
ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผูช้ าํ นาญเส้นทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านัน”)

(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็กทีมีอายุตากว่
ํ า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี
ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึงหนึ งของสัญญาฯ)

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง
2. ค่าภาษี มลู ค่า 7% และ ค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
3. ค่าขีอูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิ รามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมีฟาโรห์ 11 พระองค์ ทีพิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอืนทีไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครืองดืม สังพิเศษนอกเหนื อรายการ, มินิบาร์และทีวี
ช่องพิเศษ ฯลฯ
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 4 วัน เท่ากับ 16 USD)
พนักงานขับรถ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 4 วัน เท่ากับ 12 USD)
ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ทอ้ งถิน
เงือนไขในการจองทัวร์
งวดที 1 : สํารองทีนังจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน)พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง
งวดที 2 :ชําระยอดส่วนทีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนจริง ณ วันนัน ทีไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว
เครืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทังหมดในทุกกรณี

***หมายเหตุ***
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทีไม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15
ท่าน ซึงในกรณีนีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงหมด
ั
หรือจัดหาคณะทัวร์อืนให้ถา้ ต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิ ดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

3. บริษัทฯ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอืน ๆ ทีนอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิมที เกิดขึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย
การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
4. ราคานี คิดตามราคาบัตรโดยสารเครืองบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านํามัน
หรือ ค่าเงินแลกเปลียน ทางบริษัท สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัว ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
5. เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี

หมายเหตุเกียวกับการขอนุ มตั วิ ีซ่าประเทศอียปิ ต์และข้อต่าง ๆ
*** ในการยืนขอวีซ่า เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามทีระบุ พร้อมส่ง
มอบเอกสารประกอบการยืนวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดิ นทาง (ในกรณี ทีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทาง
สถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุ มตั ิวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมใหม่เอง หากต้องการยืนวีซ่าอีกครัง)
*** ในการพิจารณาอนุ มตั ิ วีซ่า จะอยู่ในดุ ลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิมเติ ม
จากทีได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครัง ซึงอาจจะทําให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้
*** อนึ งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ งอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุ ณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย
หากท่านมีขอ้ สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ทีนี
*** บริษัทฯ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอืน ๆ ทีนอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิมทีเกิดขึนทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย
ความล่าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
*** ราคานี คิดตามราคาบัตรโดยสารเครืองบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน ตามอัตราค่านํามันหรือ
ค่าเงินแลกเปลียน ทางบริษัท สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัว ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
*** เนื องจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี

ตัวอย่างเอกสารในการยืนวีซ่า อียิปต์ แบบON ARRIVAL ต้องส่ง
ให้กบั ทางบริษัทก่อนการเดินทาง 21 วัน

