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ไคโร – พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่ รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ
กีซ่า – สถานที่ ต้งั มหาปิ รามิ ด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
เมมฟิ ส / เมื องหลวงเก่าแก่แห่ งแรกในยุคอียิปต์โบราณ / ซัคคาร่า
ปี รามิ ดขั้นบันได ต้นแบบของปิ รามิ ดในยุคต่อมา
อเล็กซานเดรีย / เมื องสาคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา
สัมผัสบรรยากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

05.30 น. คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว T
เคาน์เตอร์ T01-T05 สายการบินโอมานแอร์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความ
สะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน
09.10 น.
ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมานแอร์ สู่ เมืองมัสกัต โดยเที่ ยวบิน “WY818” บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง
12.30 น. เดินทางถึ งสนามบิน เมืองโอมาน เพื่อเปลี่ ยนเครื่อง และเดิน ทางสู่ เมืองไคโร ประเทศอียิปต์
14.40 น. เดินทางจากเมืองโอมาน สู่ เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ ยวบิน WY405
17.05 น. เดิน ทางถึ งสนามบิ นเมื องไคโร ประเทศอี ยิปต์ ผ่านพิ ธีก ารตรวจคนเข้าเมืองและรับสั มภาระในการเดิ น ทาง
เรียบร้อยแล้ว นาท่ านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาท้องถิ่น)
คา่ รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่ านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่ พกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สอง
เช้า

ไคโร –กีซ่า – มหาปิ รามิด – สฟิ งซ์ – เมมฟิ ส – ซัคคาร่า – ปิ รามิดขั้นบันได
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึ่งอยู่ ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก นาท่ านชม มหาปิ รามิด ที่
ได้ร ับ การยกย่ องว่ า เป็ น 1 ใน 7 สิ่ ง มหัศ จรรย์ข องโลก ซึ่ ง เป็ นที่ บรรจุ พ ระบรมศพของก ษั ต ริ ย ์คี ออปส์
(CHEOPS) หรื อ คู ฟู ซึ่ งพระองค์เป็ นผูส้ ร้างขึ้ นเองเมื่อก่ อนคริ สตกาลประมาณ 25,800 ปี นับอายุจ นถึ ง
ปั จจุบนั ก็กว่า 4,500 ปี ถื อเป็ นปิ รามิ ดที่ ยิ่งใหญ่ ที่สุดในโลก นับเป็ นสิ่ งก่อสร้างที่ ยิ่งใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดใช้เวลา
ก่อสร้างทั้งสิ้ น 30 ปี และกาลังแรงงานกว่าแสนคน ตัดจากแท่ งหินขนาดใหญ่ มาก หิน แต่ละก้อนวางชิดติดกัน
แบบแนบสนิ ทมาก แม้แ ต่กระดาษก็ส อดไม่ ผ่าน ชม ตั วสฟิ งซ์ ที่ แกะสลัก จากเนิ นหิน ธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็ น
พระพัก ตร์ของฟาโรห์และลาตัวเป็ น สิ งโต (หากสนใจขี่อู ฐ กรุณ าติดต่ อที่หัว หน้าทั วร์ ราคาประมาณ $1015 เหรียญต่อท่านต่อหนึ่งตัว)
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เที่ยง
บ่าย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิ ส ซึ่งเป็ น เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็ นเมืองที่
ได้รบั การบัน ทึ ก ในประวัติ ศ าสตร์ว่า มีค วามสาคัญในการรวมอียิ ปต์บน และอียิ ปต์ล่ างให้เป็ นหนึ่ งเดียวโดย
กษัตริยเ์ มนาปฐมกษัตริ ยแ์ ห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่ นี่ท่ านจะได้ชม รูป แกะสลั กขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของ
ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝี มือการแกะสลักเป็ นเยี่ยม ระหว่างทางท่ านจะได้เห็นต้นอิ นทผาลัมขึ้ นสวยงามเป็ นทิ วแถว
เดิน ทางต่อไปยังเมื องโบราณที่ ใกล้ กนั อีกเมืองคือ ซัค คาร่ า เพื่อชม ปี รามิดขั้ นบั นได เป็ นสิ่ งก่ อสร้างขนาด
ใหญ่ ใช้เป็ น สถานที่ ฝังพระศพของ กษัตริย ์ ซอเซอร์ และเป็ นต้นแบบของ ปี รามิดในยุคต่อมา

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้าสู่ที่พัก PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม

อเล็กซานเดรีย – ป้ อมปราการซิทาเดล – หลุมฝั งศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ –
ล่องเรือแม่น้ าไนล์ + Dinner + ระบาหน้าทอง

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องอเล็ กซานเดรี ย (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) น าท่ า นถ่ า ยรู ปคู่ก ับ ป้ อม
ปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็ นที่ ต้งั ของ ประภาคารฟาโรส ถื อว่าเป็ นหนึ่ งในสิ่ งมหัศจรรย์ของ
โลกยุคโบราณ ปั จจุ บนั เหลื อเพี ยงส่ วนที่ เป็ นฐานและได้มีรบั การทะนุ บารุ งต่ อเติ มจากสุ ลต่า นเกย์ต เบย์ โดย
รวบรามซากเดิมบางส่ วนเข้ามา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนที่ สวยงาม
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเที่ ยวชม เมื องอเล็ก ซานเดรี ย ซึ่งเป็ น เมืองสาคัญในสมัย โรมันปกครองอียิปต์ เดิมที เป็ นหมู่บ้านประมง
เล็ กๆ ที่ ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปี ก่อนคริส ตกาล จนเมื่อ 332 ปี ก่อนคริส ตกาลหรือประมาณ 2,300
กว่าปี ก่อนพระเจ้าอเล็ กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึง ให้มีการปรับปรุง ขยายเมื องเพื่อเป็ นเมืองหลวงและตั้งชื่ อให้

เที่ยง
บ่าย
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คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็ กซานเดรียนี้ ยังเป็ นสถานที่ สาคัญในตานานรักอันยิ่ง ใหญ่ ของ ราชินีเลอ
โฉมชื่ อก้องโลก พระนางคลี โอพัต รา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี และปั จจุ บนั เมืองนี้ ใหญ่ เ ป็ นอันดับ
สองของประเทศ เป็ น เมืองพักผ่ อนตากอากาศที่ ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนที่ มีชื่อเสี ยงแห่ง หนึ่ งของโลก ชม
หลุมฝั งศพใต้ดิน แห่งอเล็กซานเดรี ย 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุ สานของขาวโรมันในอดีตมีกว่ า
50,000 ศพ สุ สานใต้ดินแห่งนี้ มี สามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สาหรับลาเลี ยงโลงและศพ ชั้น ที่ 2 เป็ นที่ ฝังศพ และชั้น ที่
3 ใช้เป็ นที่ รวมญาติเพื่อระลึ กถึ งผูต้ าย โดยมีก ารเลี้ ยงสัง สรรค์กนั ทั้ งวัน ซึ่งเล่ ากันว่าตอนที่ นักโบราณคดีคน้ พบ
ที่ นี่ เ ป็ นครั้ง แรก บนโต๊ ะ ยัง มี ข วดไวน์ แ ละจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย์ เป็ นสิ่ ง ส าคัญ โบราณในสมัย โรมัน
ปกครองอี ยิปต์ เป็ น เสาแกรนิ ตสู ง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็ น ชื่อเพื่ อนสนิ ท ของ จูเลี ยส ซีซ่า ผูน้ าที่ ยิ่ง ใหญ่ แห่ ง
โรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็ นศัตรู กนั และปอมเปย์ได้หลบหนี มายังเมืองอเล็ กซานเดรียในอียิปต์ และได้
ถู กชาวอิยิปต์ฆ่าเสี ยชีวิ ต ปั จ จุบนั นี้ เหลื อเพีย งแค่เ สาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ ดเด่น และสฟิ ง ซ์อีกสองตัว
ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่ เมืองหลวงกรุงไคโร

คา่

 บริการอาหารคา่ บุฟ เฟต์บนเรื อล่องไปตามแม่น้ าไนล์ ชมบรรยากาศอั นงดงามยามคา่ คืนสองฟากฝั ง่
แม่ น้ า พร้อ มชม และร่ว มสนุ กกั บการแสดง ระบาหน้าท้อ ง (Belly Dance) อัน เลื่ อ งชื่ อและการ แสดง
พื้นเมืองต่างๆประกอบดนตรี
 นาท่านเข้าสู่ที่พัก HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่

ไคโร – สุเหร่าโมฮัมเม็ด – ศูนย์กลางการทากระดาษปาปิ รุส – โรงงานผลิตหัวน้ าหอม

เช้า
บ่าย

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านไปช้อปปิ้ งสิ้ นค้าพื้ นเมืองอัน งดงามที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี ตลาดสาคัญ ทางการค้าขายของพื้ นเและ
สิ นค้าที่ ระลึ กที่ ใหญ่ ที่สุ ดในกรุงไคโร ท่ านสามารถเลื อกซื้ อของพื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นขวดน้ าหอม
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ที่ ท าด้วยมื อ สิ น ค้าต่ า งๆ เครื่ องทองรู ปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ ร ะลึ ก
พื้ นเมืองต่างๆ

เที่ยง

คา่
วันที่หา้
เช้า

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
นาท่ า นผ่า นชม กรุงไคโร สภาพชีวิต ความเป็ นอยู่ของชาวอิยิปต์ที่แออัดอยู่ในเมื องหลวงถึ ง 15 ล้า นคน ซึ่งถื อ
ว่าเมื องที่ ติด อันดับในความแออัด ของชุมชนอันดับต้น ๆ ของโลก แวะชมศูน ย์ก ลางการทา กระดาษปาปี รุ ส
ซึ่งเป็ น กระดาษชนิ ดแรกของโลกทาจาก ต้น กก (Papyrus) ใช้บนั ทึ กข้อความสรรเสริญ เทพเจ้าและเหตุ การณ์
สาคัญต่า งๆ ในสมัยอี ยิปต์โบราณ พร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหั วน้ าหอม ซึ่ งกล่ าวกันว่า การทาน้ าหอมนี้ มี
สื บทอดมาตั้งแต่ สมัย พระนางคลี โอพัต รา และที่ นี้ ยังเป็ นศูนย์ก ลางแหล่ งผลิ ต หัวน้ าหอมขนาดใหญ่ ให้กบั ยี่ห ้อ
แบรนด์เนมดัง ๆหลายยี่หอ้ อีกด้วย
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้าสู่ที่พัก HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ – ช้อปปิ้ งตลาดข่าน – สนามบิน
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเข้าชม พิพิ ธภัณฑ์ส ถานแห่ งชาติอียิป ต์ อันเลื่ องชื่อ เป็ นสถานที่ ที่รวมศิล ปะวัตถุ โ บราณมากมายที่ สุ ด
(ค่าบัตรเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัต ริยท์ ้ ัง 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ หากท่ านสนใจเข้าชม
กรุณ าติด ต่อ ที่หัว หน้า ทัวร์ ค่า เข้า ชมประมาณ 100 อิยิ ปต์ปอนด์ หรือ ประมาณ 20 USD) ชม โลงศพ
ทองคาแท้พ ร้อมหน้า กากทองค า ของฟาโรห์ตุต ันคาเมนอัน ดัง ก้องโลก และสมบัติ ส่ว นตัวอีก มากมายของ
พระองค์ อาทิ เช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่ นต่าง ๆ รถศึกและเก้าอี้ บรรลังก์ทองคา
ซึ่งภาพบนพนั กเก้าอี้ ที่ โรแมนติก มากเป็ นภาพของฟาโรห์ตุตนั คาเมนประทั บอยู่ บนเก้า อี้ และมี พระมเหสี ของ
พระองค์ก าลั ง ทาน้ า มัน หอมให้ ทั้ ง คู่ ใส่ ร องเท้ า แตะคนละข้างอัน แสดงถึ ง ความรัก ความเผื่ อแผ่ อัน ลึ ก ซึ้ ง
นอกจากนี้ ท่ านยังจะได้ช มสมบัติ อนั ล้ าค่ าอื่น ๆ อี กจ านวนมากเช่ น แหวน สร้อยข้อมื อ สร้อยคอ ฝี มือประณี ต
สิ่ งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี
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เที่ยง

คา่

วันที่หก
00.45 น.
06.55 น
08.55 น.
18.00 น.

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นาท่ า นชม สุเหร่าแห่ งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่ งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดย
สถาปนิ ก ชาวกรีก ในแบบตามอย่า งออตโตมัน หรือ ตุรกี ในปั จจุบัน ภายในมีน าฬิ กาบนลานในสุ เหร่าซึ่ งเป็ น
ของขวัญ ในการแลกเปลี่ ยนกับอนุ ส าวรี ยป์ ลายแหลมโอบิลิ สก์ของรามเซสที่ ส อง เพื่อสร้า งสัมพัน ธไมตรี อนั ดี
ระหว่างอียิปต์ฝ รัง่ เศส
ได้เวลาสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน

กรุงเทพฯ
เหินฟ้ ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร์ เที่ ยวบินที่ WY408
คณะเดินทางกลับถึ ง สนามบินประเทศโอมาน เพื่อรอเปลี่ ยนเครื่องเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
ออกเดินทางจากเมืองโอมาน โดยสายการบินโอมานแอร์เที่ ยวบินที่ WY815
เดินทางถึ งสนามบินสุ วรรณภู มิ ประเทศไทย
......................................................................................................

ในกรณีที่ผโู ้ ดยสารอยู่ต่างจังหวัด หากมี การออกบัตรโดยสารรถทัวร์, รถไฟ หรือตัวเครื
๋ ่องบิ น
ภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ของบริษัทฯทราบทุ กครั้งก่อนทาการออกตัวทุ
๋ กประเภท
มิ ฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ รบั ผิดชอบความเสียหายที่ เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวร์มีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
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หมายเหตุ
 กาหนดการเดินทางอาจมี การเปลี่ ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษทั ฯ จะ
ยึดถื อความปลอดภัยเป็ นหลัก
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง
จะมี การเปลี่ ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ ตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่ วงหน้า
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือต ่ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการ
เดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอพิจารณายกเลิ กการเดินทาง หรือ เรียกเก็ บค่าทัวร์เพิ่มเติม
ท่านละ 3,000 บาท

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
12-17 เม.ย. 61
01-06 พ.ค. 61

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
36,888 บาท
34,888 บาท

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
35,888 บาท
33,888 บาท

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
34,888 บาท
32,888 บาท

พักเดียวเพิ่ม
4,000 บาท
4,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ าตัว๋ เครื่ องบิ นโดยสารไป-กลับ กรุ งเทพ -โอมาน–ไคโร –โอมาน-กรุง เทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน โอมานแอร์
และ น้ าหนักกระเป๋าในการโหลดสัมภาระและเครื่องใช้ส่วนตัว ท่ านละ 1 ชิ้ น น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
2.ค่าภาษี สนามบินทุ กแห่ง
3.ค่าที่ พกั ห้องละ 2 ท่ านตามที่ ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้ น 3 คืน
4.ค่ารถปรับอากาศนาเที่ ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ ชานาญเส้นทาง
5.ค่าอาหารทุ กมื้ อที่ ระบุตามรายการ + ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ และการแสดงทุ กแห่งที่ ระบุตามรายการ
6.ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (สาหรับผูถ้ ื อหนังสื อเดินทางไทย)
7.ค่าบริการนาทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่ น และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผูช้ านาญเส้นทาง
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8.ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิ น 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงิ นคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็ นพิษเท่ านั้น”)
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่ มีอายุตา่ กว่ า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่ อายุมากกว่า 75 ปี
ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าจัดทาหนังสื อเดินทาง
2. ค่าภาษี มูลค่า 7% และ ค่าภาษี หกั ณ ที่ จ่าย 3%
3. ค่าขี่อูฐ, ค่า เข้ามุด ลงไปในปิ รามิด , ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่ พิ พิธภัณ ฑ์ฯ และรายการอื่นที่ ไม่ได้ระบุไ ว้
ในรายการ
4. ค่าใช้จ่า ยส่ ว นตัวอื่น ๆ เช่น ค่า โทรศัพ ท์, ค่ าซักรีด , ค่า อาหาร-เครื่องดื่ ม สั ่งพิเ ศษนอกเหนื อรายการ, มินิ บาร์และที วี
ช่องพิเศษ ฯลฯ
5. ค่าทิ ปมัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 5 วัน เท่ากับ 15 USD)
พนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 5 วัน เท่ากับ 10 USD)
ค่าทิ ปค่าทิ ปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่ านละ 3 USD / ท่ าน / วัน เที ยบเท่ ากับไกด์ท้องถิ่ น
กรณีจองน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง ต้องทาวีซ่าที่ เมืองไทย โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2000 บาท / ท่ าน
และต้องใช้ เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า รายละเอียดตามท้ายโปรแกรมทัว ร์

เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิก
ยกเลิ กหลังจากวางเงิ น มัดจา บริษัทฯจะคิดค่ าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ ไม่ส ามารถ คืนเงิ น ได้ (ตัว อย่างเช่ น ค่าตัว๋
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิ กหลังจากจ่ายเงิ นเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงิ นทั้งหมดในทุ กกรณี
กรณี เ จ็บป่ วย จนไม่ส ามารถเดิน ทางได้ ซึ่งต้องมี ใบรับรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรับรอง บริษั ทจะท าเรื่องยื่นเอกสารไปยัง
สายการบิน โรงแรม และในทุ กๆการให้บริการ เพื่อให้พิ จารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่
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สามารถแจ้งได้ว่ าสามารถคื นเงิ นได้ท้ ั งหมดหรือบางส่ วน หรือไม่ได้เ ลย เพราะขึ้ นอยู่ กบั การพิจ ารณาและตัดสิ น ใจของสาย
การบิน โรงแรมและในทุ กๆบริการอื่นๆเป็ นสาคัญ
***หมายเหตุ***
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิ กการเดินทางก่อนล่ วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่ าน ซึ่งใน
กรณีนี้ทาง บริษัทฯ ยินดีคืนเงิ นให้ท้ งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สู ญเสี ยหรือได้รบั บาดเจ็บที่ นอกเหนื อความรับผิด ชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่ นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถู กทาร้าย การสู ญหาย
ความล่ าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานี้ คิดตามราคาบัต รโดยสารเครื่ องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัต รโดยสารสู งขึ้ น ตามอัตราค่าน้ ามัน หรือ
ค่าเงิ นแลกเปลี่ ยน ทางบริษัท สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่ าว

เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุ มัติ ลูกค้าต้องชาระค่ามัดจาที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถาน
ฑูตฯ เรียกเก็บ
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุ มัติวีซ่าประเทศอียิปต์และข้อต่า ง ๆ
ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่ าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ ระบุ พร้อมส่ ง
มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
(ในกรณีที่เอกสารของท่ านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุ มตั ิวีซ่าของท่ านได้ และท่ านจะต้องเสี ย
ค่าธรรมเนี ยมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง )
ในการพิจารณาอนุ มตั ิวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม
จากที่ ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทาให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้
 อนึ่ งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลู กค้าในแต่ละราย
หากท่ านมีขอ้ สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ มได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่ นี้
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บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่ นอกเหนื อ
การ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่ เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถู กทาร้าย การ
สู ญหายความล่ าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
ราคานี้ คิดตามราคาบัต รโดยสารเครื่ องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัต รโดยสารสู งขึ้ น ตามอัตราค่าน้ ามัน
หรือค่าเงิ นแลกเปลี่ ยน ทางบริษัท สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่ าว
เนื่ องจากรายการทั วร์นี้เป็ น แบบเหมาจ่า ยเบ็ด เสร็จ หากท่ านสละสิ ท ธิ์ ก ารใช้บริ การใดๆตามรายการ หรือ ถู ก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นในทุ กกรณี

หนังสือเดินทางต้องมี อายุ เหลื อใช้งานไม่ นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมี หน้าที่เหลื อไว้ประทับตราไม่ นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถื อหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมู ลเพิ่มเติม **

**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มี ไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่ เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่
ท่ านได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษัทฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตัว๋
ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุ กกรณี**

ตัวอย่างเอกสารในการยืน่ วีซา่ อียปิ ต์ แบบON ARRIVAL ต้องส่งให้กับ
ทางบริษัทก่อนการเดินทาง 21 วัน
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