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อเล็กซานเดรีย เมมฟิส  ซคัคารา่  ปิรามิดกีซ่า 

เดินทางกบัสายการบินประจ  าชาติอิยปิตแ์อร ์(MS) 

พกัโรงแรมระดบัสีด่าว  พรอ้มรายการล่องแม่น ้าไนล ์ชมระบ าหนา้ทอ้งอนัลือช่ือของอียิปต ์

ขอเชิญท่องเท่ียว อียิปต ์ยอ้นรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย ์คน้หา

ดินแดนแห่งต านานอนัล้ีลบัของ ฟาโรห ์ชม มหาปีรามิด 1ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกซ่ึงมี

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานมากกว่า 5,000 ปี 
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภมิู 

22:00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 แถว 

Q เคานเ์ตอร ์14- 20 สายการบินอียิปต ์ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความ

สะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน 

วนัที่สอง กีซ่า – เมมฟิส – ซคัคารา่ 

00.55 น. เหินฟ้าสู ่ประเทศอิยิปต ์โดยสายการบินอิยิปตแ์อร ์เท่ียวบินท่ี MS 961  

05.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระในการเดินทางเรียบรอ้ย

แลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาทอ้งถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) เขา้โรงแรมเพ่ือ

รบัประทานอาหาร 

 เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากไคโรนักเพ่ือชม มหาปีรามิด”หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหศัจรรยข์อง

โลก ทั้ง 3พระองค์ ซ่ึงองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสรา้งข้ึนเพ่ือฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็น

ส่ิงก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุด ของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งส้ิน 30 ปี และก าลงัแรงงานกว่าแสนคน 

ตดัจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละกอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน 

ชมตวั สฟิงซ ์ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีสว่นหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสิงโต  

(หากสนใจข่ีอูฐ กรุณาติดต่อท่ีหวัหนา้ทวัร ์ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหน่ึงตวั) 

 

 

 

 

 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าคณะเดินทางสู ่เมืองเมมฟิส ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็น

เมืองท่ีไดร้บัการบันทึกในประวติัศาสตรว์า่มีความส าคญัในการรวมอียิปตบ์น และอียิปตล์่างใหเ้ป็นหน่ึง

เดียวโดยกษัตริยเ์มนา ปฐมกษัตริยแ์ห่งราชวงศท่ี์ 1 ท่ีน่ีท่านจะไดช้ม รูปแกะสลกัขนาดยกัษ ์ดว้ยหินอ

ลาบาสเตอรข์องฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ฝีมือการแกะสลกัเป็นเยี่ยม ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็นตน้อินทผาลมั

ข้ึนสวยงามเป็นทิวแถว เดินทางต่อไปยังเมืองโบราณท่ีใกลก้ันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพ่ือชม ปีรามิด

ขั้นบนัได เป็นสิ่งก่อสรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานท่ีฝังพระศพของ กษัตริยซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของ ปี

รามิดในยุคต่อมา  
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ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

              น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั OASIS HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว  

วนัที่สาม       อเล็กซานเดรีย – กรุงไคโร – ลอ่งเรือแม่น ้าไนล ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ถ่ายรูปคู่กับ ป้อมปราการซิ

ทาเดล (CITADEL) ซ่ึงในอดีตน้ันเป็นท่ีตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือวา่เป็นหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยข์องโลก

ยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐานและไดมี้รบัการทะนุบ ารุงต่อเติมจากสุลต่านเกยต์เบย ์โดย

รวบรามซากเดิมบางสว่นเขา้มา พกัผ่อนหยอ่นใจกบัการชมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีสวยงาม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

บ่าย น าเท่ียวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซ่ึงเป็นเมืองส าคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บา้น

ประมงเล็กๆ ท่ีชื่อว่า ราคอนดาห์ เม่ือ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเม่ือ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือ

ประมาณ 2,300 กวา่ปีก่อนพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จึงใหมี้การปรบัปรุงขยายเมืองเพ่ือ 

เป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อใหค้ลอ้งจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียน้ียงัเป็นสถานท่ีส าคัญใน

ต านานรกัอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อกอ้งโลก พระนางคลีโอพตัรา และนายทหารโรมนั มารค์ แอน

โทนี และปัจจุบันเมืองน้ีใหญ่เป็นอันดบัสองของประเทศ เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีติดกับทะเลเมดิ

เตอร์เรเนียนท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของโลก ชม หลุมฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรีย  1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใตดิ้นแห่งน้ีมีสามชั้น 

ชั้นท่ี 1 มีไวส้ าหรบัล าเลียงโลงและศพ ชั้นท่ี 2 เป็นท่ีฝังศพ และชั้นท่ี 3 ใชเ้ป็นท่ีรวมญาติเพ่ือระลึกถึง

ผูต้าย โดยมีการเล้ียงสงัสรรคก์นัทั้งวนั ซ่ึงเล่ากนัวา่ตอนท่ีนักโบราณคดีคน้พบท่ีน่ีเป็นครั้งแรก บนโต๊ะยงั

มีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย  ์เป็นส่ิงส าคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสา

แกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นชื่อเพ่ือนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผูน้ าท่ียิ่งใหญ่แหง่โรมนั ซ่ึงภายหลงัทั้ง

สองไดก้ลายเป็นศตัรูกนัและปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และไดถู้กชาวอิยิปต์

ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันน้ีเหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว / ได้

เวลาสมควรเดินทางกลบัสูเ่มืองหลวงกรุงไคโร 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารค า่บุฟเฟตบ์นเรือล่องไปตามแม่น ้าไนล ์ชมบรรยากาศอนังดงามยาม ค า่คืนสอง

ฟากฝัง่แม่น ้า พรอ้มชม และร่วมสนุกกับการแสดง ระบ าหน้าทอ้ง(Belly Dance) อันเลื่องช่ือและ

การแสดงพ้ืนเมืองต่างๆประกอบดนตรี 

        น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั OASIS HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วนัที่ส่ี          ไคโร – พิพิธภณัฑส์ถานแหง่ชาติอียิปต ์– ตลาดข่าน เอลคาลิล่ี 
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เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็นอยูข่องชาวอิยิปตท่ี์แออดัอยู่ในเมืองหลวงถึง 15 ลา้นคน 

ซ่ึงถือวา่เมืองท่ีติดอนัดบัในความแออดัของชุมชนอนัดบัตน้ๆ ของโลก ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซ่ึง

เร่ิมสรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอยา่ง

ออตโตมนั หรือ ตุรกีในปัจจุบนั ภายในมีนาฬกิาบนลานในสุเหรา่ซ่ึงเป็นของขวญัในการแลกเปล่ียนกบั

อนุสาวรียป์ลายแหลมโอบิลิสกข์องรามเซสท่ีสอง เพ่ือสรา้งสมัพนัธไมตรีอนัดีระหวา่งอียิปตฝ์รัง่เศส  

 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

 

 

 

 

 

น าคณะเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์อนัเล่ืองชื่อ เป็นสถานท่ีท่ีรวมศิลปะวตัถุโบราณมากมาย

ท่ีสุด (ค่าบตัรเขา้ชมมมัม่ีของพระมหากษัตริยท์ั้ง 11 พระองค์ ไม่ไดร้วมอยูใ่นรายการ หากท่านสนใจเขา้

ชมกรุณาติดต่อท่ีหวัหนา้ทวัร ์ค่าเขา้ชมประมาณ 100 อิยิปตป์อนด ์หรือ ประมาณ 20 USD) ชมโลงศพ

ทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค า ของฟาโรหตุ์ตันคาเมนอันดังกอ้งโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมาย

ของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อ้ีบรรลงัก์ทองค า ซ่ึงภาพบนพนัก

เกา้อ้ีท่ีโรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนประทบัอยูบ่นเกา้อ้ีและมีพระมเหสีของพระองคก์ าลงั

ทาน ้ามนัหอมให ้ทั้งคู่ใสร่องเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดงถึงความรกัความเผ่ือแผรอนัลึกซ้ึง นอกจากน้ีท่าน

ยงัจะไดช้มสมบัติอันล ้าค่าอ่ืนๆ อีกจ านวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต ส่ิงของ

ทั้งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี น าท่านไปชอ้ปป้ิงสิ้ นคา้พ้ืนเมืองอนังดงามท่ี ตลาดข่านเอลคาลี

ลี”ตลาดส าคญัทางการคา้ขายของพ้ืนเและสินคา้ท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซ้ือของ

พ้ืนเมืองสวยๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นขวดน ้าหอมท่ีท าดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชร

พลอยลวดลายแบบอาหรบั พรม และของท่ีระลึกพ้ืนเมืองต่างๆ 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสูส่นามบิน 

23.40 น. เหินฟ้ากลบั สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี MS 960  

 

วนัที่หา้        สนามบินสุวรรณภมิู 
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12.30 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ มิ

รูลื้มเลือน 

 

 

หมายเหต ุ  

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะยึดถอืความปลอดภยั

เป็นหลกั 

 กรณีเดนิทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย  

 กรณีเดนิทาง 10 ท่าน และตอ้งการหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย จา่ยเพ่ิม ท่านละ 2,500 บาท 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต  า่กว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการ

เปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต  า่กว่ามาตรฐานของการยนืยนัการเดินทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ

พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 

 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวัด หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบิน

ภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท  

มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง  

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 

 

อตัราค่าบริการ 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียว

เพ่ิม 

29 ม.ค.-02 ก.พ. 62 

19-23 ก.พ. 62 

19-23 มี.ค. 62 

26-30 มี.ค. 62 

23-27 เม.ย. 62 

36,999 บาท 36,999 บาท 36,999 บาท 3,500 บาท 

30 เม.ย.-04 พ.ค. 62 37,999 บาท 37,999 บาท 37,999 บาท 3,500 บาท 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ ชั้นประหยดั โดยสายการบินอิยิปต์ และน ้าหนัก 

        ในการโหลดสมัภาระและอุปกรณใ์นการใชส้ว่นตวั ท่านละ 1 ชิ้ น น ้าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรมั  

2.     ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่ 

3.     ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งสิ้ น 2 คืน 

4.     ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  

5.     ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ + ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแหง่ท่ีระบุตามรายการ  

6.     ค่าวีซ่าประเทศอียิปต ์(วีซ่ากรุป๊) ใชเ้วลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วนั (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

7.     ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทยมืออาชีพผูช้ านาญเสน้ทาง 

8.     ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

        วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

(หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

3. ค่าข่ีอูฐ, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัม่ีฟาโรห ์11 พระองค์ ท่ีพิพิธภณัฑ์ฯ และรายการอ่ืนท่ีไม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ  เชน่ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม สัง่พิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบารแ์ละทีวี

ชอ่งพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 3 วนั เท่ากับ 9 USD)       

     พนักงานขบัรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 3 วนั เท่ากับ 6 USD) 

     ค่าทิปค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ประมาณท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั เทียบเท่ากบัไกดท์อ้งถ่ิน  

 

เง่ือนไขในการจองทวัร ์

งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 

งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนท่ีเหลอื ก่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  

หากไม่ช าระค่าใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดนิทางโดยอตัโนมัต 

 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วันนั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

***หมายเหตุ*** 
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1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 

ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้า

ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

3. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 

การสูญหาย ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

4. ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามัน 

หรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

5. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 

ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 

หมายเหตุเก่ียวกับการขอนุมตัิวีซ่าประเทศอยีิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

*** ในการยื่นขอวีซ่า เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่ง

มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทาง

สถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวซี่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวีซ่าอีกครั้ง) 

 *** ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพ่ิมเติม

จากท่ีไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครั้ง ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 

*** อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลกูคา้ในแต่ละราย 

หากท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

*** บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ 

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย

ความลา่ชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

*** ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือ

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักลา่ว 

*** เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

ตวัอย่างเอกสารในการยื่นวีซ่า อียิปต ์แบบON ARRIVAL  ตอ้งส่ง

ใหก้บัทางบริษทัก่อนการเดินทาง 21 วนั 
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