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ไคโร – พิพิธภัณฑ์อียปิ ต์ สถานทีรวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียปิ ต์ในยุคต่างๆ
กีซ่า – สถานทีตัง มหาปิ รามิด 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์ของโลก
เมมฟิ ส / เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียปิ ต์โบราณ / ซัคคาร่า
ปี รามิดขันบันได ต้นแบบของปิ รามิดในยุคต่อมา
อเล็กซานเดรีย / เมืองสําคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา
สัมผัสบรรยากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
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 นทางถึ งสนามบินเมืองไคโร ประเทศอี ยิปต์ ผ่ านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระในการเดิ นทาง
เรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาท้องถิน)
คํา รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมทีพัก PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันทีสอง อเล็กซานเดรีย – ป้อมปราการซิทาเดล – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ –
ล่องเรือแม่นาไนล์
ํ
+ Dinner + ระบําหน้าทอง
เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
ท่านเทียวชม เมื องอเล็กซานเดรีย ซึ งเป็ นเมืองสําคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิ มทีเป็ นหมู่บา้ นประมง
เล็กๆ ทีชือว่า ราคอนดาห์ เมือ 1,200 ปี ก่อนคริสตกาล จนเมือ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300
กว่าปี ก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพือเป็ นเมืองหลวงและตังชือให้
คล้องจองกับชือของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี ยงั เป็ นสถานทีสําคัญในตํานานรักอันยิงใหญ่ของ ราชินีเลอ
โฉมชือก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี และปั จจุบนั เมืองนี ใหญ่เป็ นอันดับ
สองของประเทศ เป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศทีติ ดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนทีมีชือเสียงแห่งหนึ งของโลก ชม
หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิงมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า
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50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี มีสามชัน ชันที 1 มีไว้สาํ หรับลําเลียงโลงและศพ ชันที 2 เป็ นทีฝั งศพ และชันที
3 ใช้เป็ นทีรวมญาติเพือระลึกถึงผูต้ าย โดยมีการเลียงสังสรรค์กนั ทังวัน ซึงเล่ากันว่าตอนทีนักโบราณคดีคน้ พบ
ที นี เป็ นครังแรก บนโต๊ะ ยังมีขวดไวน์ แ ละจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย์ เป็ นสิ งสําคัญ โบราณในสมัย โรมัน
ปกครองอียิปต์ เป็ นเสาแกรนิ ตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็ นชือเพือนสนิ ทของ จูเลียส ซีซ่า ผูน้ ําทียิงใหญ่แห่ง
โรมัน ซึงภายหลังทังสองได้กลายเป็ นศัตรูกนั และปอมเปย์ได้หลบหนี มายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้
ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปั จจุบนั นี เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตังอยูอ่ ย่างโด่ดเด่น และสฟิ งซ์อีกสองตัว
เทียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน
บ่าย
นําท่านถ่ายรูปคู่กบั ป้อม ปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึงในอดี ตนันเป็ นทีตังของ ประภาคารฟาโรส ถือว่า
เป็ นหนึ งในสิงมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปั จจุบนั เหลือเพียงส่วนทีเป็ นฐานและได้มีรบั การทะนุ บาํ รุงต่อเติ ม
จากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนที
สวยงาม ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองหลวงกรุงไคโร

วันทีสาม ไคโร –กีซ่า – มหาปิ รามิด – สฟิ งซ์ – เมมฟิ ส – ซัคคาร่า – ปิ รามิดขันบันได
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นําคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึงอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก นําท่านชม มหาปิ รามิด ที
ได้รับ การยกย่ อ งว่ า เป็ น 1 ใน 7 สิ งมหัศ จรรย์ข องโลก ซึ งเป็ นที บรรจุ พ ระบรมศพของกษั ต ริ ย ์คี อ อปส์
(CHEOPS) หรือ คูฟู ซึ งพระองค์เป็ นผูส้ ร้างขึนเองเมือก่อนคริ สตกาลประมาณ 25,800 ปี นั บอายุ จนถึ ง
ปั จจุบนั ก็กว่า 4,500 ปี ถือเป็ นปิ รามิดทียิงใหญ่ทีสุดในโลก นับเป็ นสิงก่อสร้างทียิงใหญ่และเก่าแก่ทีสุดใช้เวลา
ก่อสร้างทังสิน 30 ปี และกําลังแรงงานกว่าแสนคน ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หิน แต่ละก้อนวางชิดติดกัน
แบบแนบสนิ ทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชม ตัวสฟิ งซ์ ทีแกะสลักจากเนิ นหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็ น
พระพักตร์ของฟาโรห์และลําตัวเป็ นสิงโต (หากสนใจขีอูฐ กรุณาติดต่อทีหัวหน้าทัวร์ ราคาประมาณ $1015 เหรียญต่อท่านต่อหนึงตัว)

เทียง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

นําคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิ ส ซึงเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็ นเมืองที
ได้รับการบันทึ กในประวัติศาสตร์ว่ามีความสําคัญในการรวมอียิปต์บน และอี ยิปต์ล่างให้เป็ นหนึ งเดี ยวโดย
กษัตริยเ์ มนาปฐมกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์ที 1 ทีนี ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของ
ฟาโรห์รามเสสที 2 ฝี มือการแกะสลักเป็ นเยียม ระหว่างทางท่านจะได้เห็นต้นอินทผาลัมขึนสวยงามเป็ นทิวแถว
เดิ นทางต่อไปยังเมืองโบราณที ใกล้กนั อีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพือชม ปี รามิ ดขันบันได เป็ นสิ งก่อสร้างขนาด
ใหญ่ ใช้เป็ น สถานทีฝั งพระศพของ กษัตริย ์ ซอเซอร์ และเป็ นต้นแบบของ ปี รามิดในยุคต่อมา

คํา

 บริการอาหารคําบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่นาไนล์
ํ
ชมบรรยากาศอันงดงามยามคําคืนสองฟากฝัง
แม่นาํ พร้อมชม และร่วมสนุ กกับการแสดง ระบําหน้าท้อง (Belly Dance) อันเลืองชือและการ แสดง
พืนเมืองต่างๆประกอบดนตรี
 นําท่านเข้าสู่ทีพัก PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันทีสี

ไคโร –พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียปิ ต์-ตลาดข่านเอลคาลีลี-ไคโร

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียปิ ต์ อันเลืองชือ เป็ นสถานทีทีรวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายทีสุด
(ค่าบัตรเข้าชมมัมมีของพระมหากษัตริยท์ งั 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเข้าชม
กรุ ณาติดต่อทีหัวหน้าทัวร์ ค่าเข้าชมประมาณ 100 อิยิปต์ปอนด์ หรือ ประมาณ 20 USD) ชม โลงศพ
ทองคําแท้พร้อมหน้ากากทองคํา ของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของ
พระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเก้าอีบรรลังก์ทองคํา
ซึงภาพบนพนั กเก้าอีทีโรแมนติ กมากเป็ นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอีและมีพระมเหสีของ
พระองค์กํา ลัง ทานํ ามัน หอมให้ ทังคู่ ใ ส่ ร องเท้า แตะคนละข้า งอัน แสดงถึ ง ความรัก ความเผื อแผ่ อัน ลึ ก ซึ ง
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นอกจากนี ท่านยังจะได้ชมสมบัติอนั ลําค่าอืนๆ อีกจํานวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝี มือประณี ต
สิงของทังหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี

เทียง
บ่าย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน*นํ าท่ านไปช้อปปิ งสิ นค้าพืนเมืองอันงดงามที ตลาดข่านเอลคาลีลี ตลาดสําคัญทางการค้าขายของพื นเและ
สินค้าทีระลึกทีใหญ่ทีสุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซือของพืนเมืองสวยๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นขวดนําหอม
ที ทําด้ว ยมือ สิ นค้าต่ างๆ เครื องทองรูป พรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที ระลึ ก
พืนเมืองต่างๆ

คํา

 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
 นําท่านเข้าสู่ทีพัก PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันทีห้า
เช้า

เทียง

ไคโร –สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี– โรงงานกระดาษปาปิ รุส-โรงงานนําหอม– สนามบิน
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึงเริมสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จใน
ปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวกรีก ในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือ
ตุ ร กี ใ นปั จจุ บั น ภายในมี น าฬิ ก าบนลานในสุ เ หร่ า ซึ งเป็ นของขวั ญ ในการ
แลกเปลี ยนกั บ อนุ ส าวรี ย ์ป ลายแหลมโอบิ ลิ ส ก์ข องรามเซสที สอง เพื อสร้า ง
สัมพันธไมตรีอนั ดีระหว่างอียิปต์ฝรังเศส
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิน
นําท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวอิยิปต์ทีแออัดอยู่ในเมืองหลวงถึ ง 15 ล้านคน ซึงถื อ
ว่าเมืองที ติดอันดับในความแออัดของชุมชนอันดับต้นๆ ของโลก แวะชมศูนย์กลางการทํา กระดาษปาปี รุ ส
ซึงเป็ นกระดาษชนิ ดแรกของโลกทําจาก ต้นกก (Papyrus) ใช้บนั ทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์
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คํา
วันทีหก
00.45 น.
06.55 น
08.55 น.
18.00 น.

สําคัญต่างๆ ในสมัยอียิปต์โบราณ พร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวนําหอม ซึงกล่าวกันว่าการทํานําหอมนี มี
สืบทอดมาตังแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และทีนี ยงั เป็ นศูนย์กลางแหล่งผลิตหัวนําหอมขนาดใหญ่ให้กบั ยีห้อ
แบรนด์เนมดัง ๆหลายยีห้ออีกด้วย
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
กรุงเทพฯ
เหินฟ้ ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร์ เทียวบินที WY408
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินประเทศโอมาน เพือรอเปลียนเครืองเพือเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางจากเมืองโอมาน โดยสายการบินโอมานแอร์เทียวบินที WY815
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
......................................................................................................

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

หมายเหตุ
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได้เพือความเหมาะสม ทังนีทางบริษทั ฯ จะ
ยึดถือความปลอดภัยเป็ นหลัก
 ในกรณีทีคณะออกเดินทางตํากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง
จะมีการเปลียนแปลงขนาดของพาหนะทีใช้ในการนําเทียว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีทีคณะออกเดินทางตํากว่า 15 ท่าน หรือตํากว่ามาตรฐานของการยืนยันการ
เดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิมเติม
ท่านละ 3,000 บาท
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อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
13-18 ต.ค.61
17-22 พ.ย.61
22-27 ธ.ค.61

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
37,888 บาท
36,888 บาท
39,888 บาท

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
37,888 บาท
36,888 บาท
39,888 บาท

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
37,888 บาท
36,888 บาท
39,888 บาท

พักเดียวเพิม
4,500 บาท
4,500 บาท
4,500 บาท

อัตราค่าบริการนีรวม
1.ค่าตัวเครืองบินโดยสารไป-กลับ กรุ งเทพ -โอมาน–ไคโร –โอมาน-กรุ งเทพ ชันประหยัด โดยสายการบินโอมานแอร์
และ นําหนักกระเป๋าในการโหลดสัมภาระและเครืองใช้ส่วนตัว ท่านละ 1 ชิน นําหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
2.ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
3.ค่าทีพักห้องละ 2 ท่านตามทีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทังสิน 3 คืน
4.ค่ารถปรับอากาศนําเทียวตามรายการ พร้อมคนขับรถทีชํานาญเส้นทาง
5.ค่าอาหารทุกมือทีระบุตามรายการ + ค่าบัตรเข้าชมสถานทีและการแสดงทุกแห่งทีระบุตามรายการ
6.ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุป๊ ) ใช้เวลาในการยืนวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย)
7.ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผูช้ าํ นาญเส้นทาง
8.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 และรายการอืนทีไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืนๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครืองดืม สังพิเศษนอกเหนื อรายการ, มินิบาร์และทีวี
ช่องพิเศษ ฯลฯ
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 5 วัน เท่ากับ 20 USD)
พนักงานขับรถ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 5 วัน เท่ากับ 15 USD)
ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ทอ้ งถิน
กรณีจองน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง ต้องทําวีซ่าทีเมืองไทย โดยมีค่าใช้จ่ายเพิมเติม 2000 บาท / ท่าน
และต้องใช้ เอกสารประกอบการยืนวีซ่า รายละเอียดตามท้ายโปรแกรมทัวร์
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เงือนไขในการจองทัวร์
งวดที 1 : สํารองทีนังจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง
งวดที 2 :ชําระยอดส่วนทีเหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาํ ระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที เกิดขึนจริง ณ วันนัน ทีไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว
เครืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทังหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึงต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรืองยืนเอกสารไปยัง
สายการบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพือให้พิจารณาอีกครัง ทังนี อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการ ซึงไม่
สามารถแจ้งได้ว่าสามารถคืนเงินได้ทงหมดหรื
ั
อบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึนอยู่กบั การพิจารณาและตัดสินใจของสาย
การบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอืนๆเป็ นสําคัญ
***หมายเหตุ***

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีทีไม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึงใน
กรณีนีทาง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทงหมด
ั
หรือจัดหาคณะทัวร์อืนให้ถา้ ต้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทีสูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีนอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน 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 ตามอัตราค่านํามัน หรือ
ค่าเงินแลกเปลียน ทางบริษัท สงวนสิทธิทีจะปรับราคาตัว ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนืองจากรายการทัวร์นีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยืนวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ลูกค้าต้องชําระค่ามัดจําที 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามทีสถาน
ฑูตฯ เรียกเก็บ
หมายเหตุเกียวกับการขอนุ มตั วิ ีซ่าประเทศอียปิ ต์และข้อต่าง ๆ
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1. เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศอียปิ ต์ กรณีจองน้อยกว่า 21 วัน
- หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสําหรับประทับตราวีซ่า และตรา
ประทับ เข้าประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 4 หน้าเต็ม
- รูปถ่าย
ต้องเป็ น ขนาด 2 นิ ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และต้องเป็ นรูปถ่ายทีมีพืนหลังสีขาว เท่านัน ทางสถานฑูตไม่
รับพิจารณารูปถ่ายทีเป็ นรูปสติกเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายทีมีวิวด้านหลัง หรือรูปที
นํามาตัดต่อ
- หลักฐานการงาน
กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง สําเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีมีชือของผูเ้ ดินทางแสดง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ เป็ นกรรมการ หรือ หุน้ ส่วน (ไม่ตอ้ งใช้ตวั จริง)
***** สําคัญมาก จะต้องเซ็นชือรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเป็ นสําคัญ *****
กรณีเป็ นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหน่ วยงานทีสังกัด มีขอ้ ความระบุตาํ แหน่ ง เงินเดือน
รายได้ วันเริมทํางาน และช่วงเวลาทีได้รบั อนุ มตั ิให้ลาหยุดงาน เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน และจะต้องประทับตราบริษัท
รับรองเป็ นสําคัญ
กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันทีกําลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของ
ทางโรงเรียน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทังเซ็นชือรับรองสําเนา
- หลักฐานการเงิน
ใบรับรองสถานะทางการเงินในชือของผูเ้ ดินทาง จากทางธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ เท่านัน(ไม่เอา STATEMENT)
หมายเหตุเกียวกับการขอนุ มตั วิ ีซ่าประเทศอียปิ ต์และข้อต่าง ๆ
*** ในการยืนขอวีซ่า เพือเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามทีระบุ พร้อมส่ง
มอบเอกสารประกอบการยืนวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีทีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถาน
ฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุ มตั ิวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมใหม่เอง หากต้องการยืนวีซ่าอีกครัง)
*** ในการพิจารณาอนุ มตั ิวีซ่า จะอยูใ่ นดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิมเติมจาก
ทีได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครัง ซึงอาจจะทําให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้
*** อนึ งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึงอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หาก
ท่านมีขอ้ สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ทีนี
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2.ตัวอย่างเอกสารในการยืนวีซ่า อียปิ ต์ แบบON ARRIVAL ต้องส่ง
ให้กบั ทางบริษัทก่อนการเดินทาง 21 วัน

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าทีเหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิมเติม **

**ในกรณีทีผูโ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเกียวข้องกับวันเดินทางที
ท่า นได้ท าํ การจองไว้กับ ทางบริษัท ฯ กรุ ณ าแจ้ง ให้กับ ทางเจ้า หน้า ที ทราบ ก่ อ นการชํา ระเงิ น ค่ า ตัว
ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบทุกกรณี**
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