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NT432
โปรแกรมทวัรอ์ยีปิต ์พพิธิภณัฑไ์คโร ซคัคาร่า อเลก็ซานเดรยี 6 วัน 3 คนื (MS)
ทัวรอ์ยีปิต ์, 6 วัน 3 คนื ,

HORIZON PYRAMID HOTEL  , PYRAMID PARK HOTEL

ไคโร พพิธิภณัฑอ์ยีปิต ์สถานทรีวบรวมโบราณวตัถุและรอ่งรอยอารยธรรมอยีปิตใ์นยคุตา่งๆ  
กซี่า สถานทตีงั มหาปิรามดิ 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยข์องโลก 

เมมฟิส / เมอืงหลวงเก่าแก่แหง่แรกในยคุอยีปิตโ์บราณ / ซคัคารา่  
ปีรามดิขนับนัได ตน้แบบของปิรามดิในยคุตอ่มา 

อเล็กซานเดรยี / เมอืงสาํคญัในสมยัพระนางคลโีอพตัรา  
สมัผสับรรยากาศรมิทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน  

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมูิ

20.30 น.
คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 แถว Q เคานเ์ตอร ์14-20 สายการบนิอยีปิต์



ซงึมเีจา้หนา้ทบีรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอํานวยความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่า่น

23.59 น.
เหนิฟ้าสู ่ประเทศอยิปิต ์โดย สายการบนิอยิปิตแ์อร ์เทยีวบนิท ีMS 961

วนัท ี2
ไคโร - กซีา่ - มหาปิรามดิ - สฟิงซ ์- เมมฟิส - ซคัคารา่ - ปิรามดิขนับนัได

04.10 น.
ถงึ สนามบนินานาชาตกิรุงไคโร ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระในการเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไคโร (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชวัโมง)

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ไดเ้วลาอันสมควร นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงกซีา่ ซงึอยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก

นําทา่นชม มหาปิรามดิ ทไีดรั้บการยกย่องวา่เป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก
เป็นชอืเรียกของสถานทฝัีงพระศพของเมอืงเลโทโพลสิโบราณ(ปัจจบัุนคอื ไคโร) ครอบคลมุพนืท ี2,000 ตร.ม.
บนทรีาบสงูทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้เป็นทตัีงของมหาปิรามดิ 3 องค ์ซงึองคฟ์าโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณสรา้งขนึเพอืฝังพระศพของพระองคเ์อง
นับเป็นสงิกอ่สรา้งทยีงิใหญ่และเกา่แกท่สีดุของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทังสนิ 30 ปี สรา้งจากแทง่หนิขนาดใหญ่มาก แตล่ะกอ้นหนักกวา่ 2 ตัน
หนิแตล่ะกอ้นวางชดิตดิกันแบบแนบสนทิมาก แมแ้ตก่ระดาษก็สอดไม่ผา่น ซงึประกอบดว้ย
1) ปิรามดิคอีอพส ์(Cheops) หรือปิรามดิคฟู ูสรา้งในพนืท ี53 ตร.ม. สงู 146 เมตร สรา้งดว้ยหนิแกรนติ 2.3 ลา้นแทง่ นา้หนักกวา่กวา่ 60
ตันภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชนีิ เป็นปิรามดิทใีหญ่ทสีดุในโลก
กลา่วกันวา่อาจนาวหิารเซ็นตปิ์เตอรท์กีรุงโรมรวมกับวหิารเซ็นตป์อลทลีอนดอน และดโูอโมวหิารแหง่เมอืงฟลอเรนซ์
รวมไวใ้นปิรามดิแหง่นีไดอ้ย่างสบาย
2) ปิรามดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 กอ่น ค.ศ. สงู 136 เมตร ตา่กวา่ปิรามดิ 10 เมตร สรา้งบนเนนิดนิขนาดใหญ่
จงึทาใหด้สูงา่กวา่ปิรามดิ 2 องค ์กนิเนือทปีระมาณ 1.6 ลา้นลกูบาศกเ์มตร มหีอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แตภ่ายในถูกบกุรุก ทาลายเสยีหายมาก
3) ปิรามดิมเิซรนุิส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 กอ่น ค.ศ. มขีนาดเล็กทสีดุ สงู 66.45 เมตร ปัจจบัุนสงูเพยีง 62.18 เมตร
กวา้ง 108 เมตร  
ชม “สฟิงซ”์ ทแีกะสลักจากเนนิหนิธรรมชาต ิมสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละลําตัวเป็นสงิโต
ทา่นอาจจะขอีูฐกลางทะเลทรายชมทวิทัศนร์อบๆโดยมหีมู่ปีรามดิเป็นฉากหลัง อสิระเดนิเทยีวตามอัธยาศัย
(หรือเขา้ไปชมภายในตัวปีระมดิซงึเชอืวา่เป็นทฝัีงพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมดินัน ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่
มทีางเดนิซงึเราสามารถเดนิลงไปดไูด ้คา่เขา้ชมไม่ไดร้วมอยู่ในคา่บรกิารทัวร ์และตอ้งไปเขา้ควิซอืบัตรเอง
เนืองจากในแตล่ะวันจะมผีูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกนิวันละ 300 คนเทา่นัน) 
ชม ตวัสฟิงซ ์ทแีกะสลักจากเนนิหนิธรรมชาต ิมสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละลําตัวเป็นสงิโต (หากสนใจขอีูฐ กรุณาตดิตอ่ทหัีวหนา้ทัวร์
ราคาประมาณ $10-15 เหรียญตอ่ทา่นตอ่หนงึตัว) 

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําคณะเดนิทางสู ่เมอืงเมมฟิส ซงึเป็นเมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่แรกในยุคอยีปิตโ์บราณกวา่ 5,000 ปี
เป็นเมอืงทไีดรั้บการบันทกึในประวัตศิาสตรว์า่มคีวามสําคัญในการรวมอยีปิตบ์น
และอยีปิตล์า่งใหเ้ป็นหนงึเดยีวโดยกษัตรยิเ์มนาปฐมกษัตรยิแ์หง่ราชวงศท์ ี1 

ทนีีทา่นจะไดช้ม รูปแกะสลกัขนาดยกัษ ์ดว้ยหนิอลาบาสเตอรข์องฟาโรหร์ามเสสท ี2 ฝีมอืการแกะสลักเป็นเยียม
ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นตน้อนิทผาลัมขนึสวยงามเป็นทวิแถว 

เดนิทางตอ่ไปยังเมอืงโบราณทใีกลก้ันอกีเมอืงคอื ซคัคารา่ เพอืชม ปีรามดิขนับนัได เป็นสงิกอ่สรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็น สถานทฝัีงพระศพของ
กษัตรยิ ์ซอเซอร ์และเป็นตน้แบบของ ปีรามดิในยุคตอ่มา

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั



HORIZON PYRAMID HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
อเล็กซานเดรยี - ป้อมปราการซทิาเดล - หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี - เสาปอมเปย ์- ลอ่งเรอืแมน่้าํไนล ์+ Dinner +
ระบําหนา้ทอง

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเล็กซานเดรยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) 

นําทา่นถ่ายรูปคูก่ับ ป้อมปราการซทิาเดล (CITADEL) ซงึในอดตีนันเป็นทตัีงของ ประภาคารฟาโรส
ถอืวา่เป็นหนงึในสงิมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ ปัจจบัุนเหลอืเพยีงสว่นทเีป็นฐานและไดม้รัีบการทะนุบํารุงตอ่เตมิจากสลุตา่นเกยต์เบย์
โดยรวบรามซากเดมิบางสว่นเขา้มา พักผอ่นหย่อนใจกับการชมทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทสีวยงาม

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม เมอืงอเล็กซานเดรยี ซงึเป็นเมอืงสําคัญในสมัยโรมันปกครองอยีปิต ์เดมิทเีป็นหมู่บา้นประมงเล็ก  ๆทชีอืวา่ ราคอนดาห ์เมอื
1,200 ปีกอ่นครสิตกาล จนเมอื 332 ปี กอ่นครสิตกาลหรือประมาณ 2,300 กวา่ปีกอ่นพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ
จงึใหม้กีารปรับปรุงขยายเมอืงเพอืเป็นเมอืงหลวงและตังชอืใหค้ลอ้งจองกับชอืของพระองค์
เมอืงอเล็กซานเดรียนียังเป็นสถานทสํีาคัญในตํานานรักอันยงิใหญ่ของ ราชนีิเลอโฉมชอืกอ้งโลก พระนางคลโีอพัตรา และนายทหารโรมัน มารค์
แอนโทนี และปัจจบัุนเมอืงนีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
เป็นเมอืงพักผอ่นตากอากาศทตีดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึของโลก

ชม หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยแ์หง่โลกยุคกลาง สสุานของขาวโรมันในอดตีมกีวา่ 50,000 ศพ
สสุานใตด้นิแหง่นีมสีามชนั ชนัท ี1 มไีวสํ้าหรับลําเลยีงโลงและศพ ชนัท ี2 เป็นทฝัีงศพ และชนัท ี3 ใชเ้ป็นทรีวมญาตเิพอืระลกึถงึผูต้าย
โดยมกีารเลยีงสงัสรรคก์ันทังวัน ซงึเลา่กันวา่ตอนทนัีกโบราณคดคีน้พบทนีีเป็นครังแรก บนโตะ๊ยังมขีวดไวนแ์ละจานวางอยู่ 

ชม เสาปอมเปย ์เป็นสงิสําคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอยีปิต ์เป็นเสาแกรนติสงู 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นชอืเพอืนสนทิของ จเูลยีส ซซีา่
ผูนํ้าทยีงิใหญ่แหง่โรมัน ซงึภายหลังทังสองไดก้ลายเป็นศัตรูกันและปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายังเมอืงอเล็กซานเดรียในอยีปิต์
และไดถู้กชาวอยิปิตฆ์่าเสยีชวีติ ปัจจบัุนนีเหลอืเพยีงแคเ่สาโบราณแบบกรีก ตังอยู่อย่างโดด่เดน่ และสฟิงซอ์กีสองตัว
ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับสูเ่มอืงหลวงกรุงไคโร

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ บุฟเฟตบ์นเรอืลอ่งไปตามแมน่้าํไนล ์
ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่าํคนืสองฟากฝัง แม่น ้าํ พรอ้มชม และร่วมสนุกกับการแสดง ระบําหนา้ทอ้ง (Belly Dance) อันเลอืงชอืและการ
แสดงพนืเมอืงตา่งๆประกอบดนตรี

ทพีกั
HOROZON PYRAMID HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ไคโร - สเุหรา่โมฮมัเม็ด - ศนูยก์ลางการทํากระดาษปาปิรุส - โรงงานผลติหวัน้าํหอม

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นชม สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ีซงึเรมิสรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรีก
ในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือ ตรุกใีนปัจจบัุน
ภายในมนีาฬกิาบนลานในสเุหร่าซงึเป็นของขวัญในการแลกเปลยีนกับอนุสาวรียป์ลายแหลมโอบลิสิกข์องรามเซสทสีอง
เพอืสรา้งสมัพันธไมตรีอันดรีะหวา่งอยีปิตฝ์รังเศส

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถนิ



บา่ย
นําทา่นผา่นชม กรุงไคโร สภาพชวีติความเป็นอยู่ของชาวอยิปิตท์แีออัดอยู่ในเมอืงหลวงถงึ 15 ลา้นคน ซงึถอื
วา่เมอืงทตีดิอันดับในความแออัดของชมุชนอันดับตน้ๆของโลก 

แวะชมศนูยก์ลางการทํา กระดาษปาปีรุส ซงึเป็นกระดาษชนดิแรกของโลกทําจาก ตน้กก (Papyrus)
ใชบั้นทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์สําคัญตา่งๆในสมัยอยีปิตโ์บราณ

แวะชม โรงงานผลติหวัน้าํหอม ซงึกลา่วกันวา่การทําน ้าํหอมนีมสีบืทอดมาตังแตส่มัย พระนางคลโีอพัตรา
และทนีียังเป็นศนูยก์ลางแหลง่ผลติหัวน ้าํหอมขนาดใหญ่ใหก้ับยีหอ้แบรนดเ์นมดังๆหลายยีหอ้อกีดว้ย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
PYRAMID PARK HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ไคโร - พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์- ชอ้ปปิงตลาดขา่น - สนามบนิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําคณะเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์อันเลอืงชอื เป็นสถานททีรีวมศลิปะวัตถุโบราณมากมายทสีดุ
(คา่บตัรเขา้ชมมมัมขีองพระมหากษตัรยิท์งั 11 พระองค ์ไมไ่ดร้วมอยูใ่นรายการ หากทา่นสนใจเขา้ชมกรุณาตดิตอ่ทหีวัหนา้ทวัร ์
คา่เขา้ชมประมาณ 100 อยิปิตป์อนด ์หรอื ประมาณ 20 USD) 

ชม โลงศพทองคําแทพ้รอ้มหนา้กากทองคํา ของฟาโรหต์ตัุนคาเมนอันดังกอ้งโลก และสมบัตสิว่นตัวอกีมากมายของพระองค ์อาทเิชน่
เตยีงบรรทม พัด ของเลน่ตา่ง  ๆรถศกึและเกา้อบีรรลังกท์องคํา
ซงึภาพบนพนักเกา้อทีโีรแมนตกิมากเป็นภาพของฟาโรหต์ตัุนคาเมนประทับอยู่บนเกา้อแีละมพีระมเหสขีองพระองคกํ์าลังทาน ้าํมันหอมให ้
ทังคูใ่สร่องเทา้แตะคนละขา้งอันแสดงถงึความรักความเผอืแผอั่นลกึซงึ นอกจากนีทา่นยังจะไดช้มสมบัตอัินล ้าํคา่อนื  ๆอกีจํานวนมากเชน่ แหวน
สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต สงิของทังหมดลว้นมอีายุเกา่แกก่วา่ 3,000 ปี

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทอ้งถนิ

บา่ย
นําทา่นไปชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงอันงดงามท ีตลาดขา่นเอลคาลลี ีตลาดสําคัญทางการคา้ขายของพนืเและสนิคา้ทรีะลกึทใีหญ่ทสีดุในกรุงไคโร
ทา่นสามารถเลอืกซอืของพนืเมอืงสวยๆมากมาย ไม่วา่จะเป็นขวดน ้าํหอมททํีาดว้ยมอื สนิคา้ตา่งๆ
เครืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทรีะลกึพนืเมอืงตา่งๆ

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร 

ไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ

22.35 น.
เหนิฟ้ากลับสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย โดย เทยีวบนิท ีMS960

วนัท ี6
กรุงเทพมหานคร

12.40 น.
คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพและความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์ยีปิต ์



ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี28 สงิหาคม 2562 เวลา 14:58 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์ยีปิต ์

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• คา่ตวัเครอืงบนิโดยสารไป - กลบั กรงุเทพ - ไคโร - กรงุเทพ ชันประหยัด โดยสายการบนิอยิปิต ์และ น ้าํหนักกระเป๋าในการโหลดสมัภาระและเครอืงใชส้ว่นตวั
ท่านละ 1 ชนิ น ้าํหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรมั

• คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2 ท่านตามทรีะบุในรายการหรอืระดบัเดยีวกนั รวมทังสนิ 3 คนื

• คา่รถปรบัอากาศนําเทยีวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทชีํานาญเสน้ทาง

• คา่อาหารทุกมอืทรีะบุตามรายการ + คา่บัตรเขา้ชมสถานทแีละการแสดงทุกแหง่ทรีะบุตามรายการ

• คา่วซีา่ประเทศอยีปิต ์(วซีา่กรุป๊) ใชเ้วลาในการยนืวซีา่กอ่นการเดนิทาง 20 วัน (สาํหรบัผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย)

• คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยมคัคเุทศกท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทัวรค์นไทยมอือาชพีผูช้ํานาญเสน้ทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ
(โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเท่านัน”)(หมายเหต:ุ คา่ประกนัอบุติเิหตสุาํหรบัเดก็ทมีอีายตุ่าํกวา่ 6 เดอืน และ ผูใ้หญอ่ายมุากกวา่
75 ปีทางบรษัิทประกนัฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครงึหนงึของสญัญาฯ)

อัตรานไีมร่วม

• คา่จัดทําหนังสอืเดนิทาง

• คา่ภาษีมลูคา่ 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ขอีฐู, คา่เขา้มดุลงไปในปิรามดิ, คา่เขา้ชมหอ้งมมัมฟีาโรห ์11 พระองค ์ทพีพิธิภณัฑฯ์ และรายการอนืทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอนืๆ เช่น คา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่อาหาร-เครอืงดมื สงัพเิศษนอกเหนอืรายการ, มนิบิารแ์ละทวีชี ่องพเิศษ ฯลฯ

• คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิ ทา่นละ 4 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 4 วนั เทา่กบั 16 USD)

• พนกังานขบัรถ ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั (คดิเป็น 4 วนั เทา่กบั 12 USD)

• คา่ทปิคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ประมาณทา่นละ 4 USD / ทา่น / วนั เทยีบเทา่กบัไกดท์อ้งถนิ

• กรณจีองนอ้ยกวา่ 20 วนักอ่นการเดนิทาง ตอ้งทําวซีา่ทเีมอืงไทย โดยมคีา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิ 2000 บาท / ทา่น และตอ้งใช้
เอกสารประกอบการยนืวซีา่ รายละเอยีดตามทา้ยโปรแกรมทวัร ์

เงอืนไขการสํารองทนัีง

• งวดท  ี1 : สาํรองทนัีงจ่าย 15,000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วัน) พรอ้มสง่สาํเนาหนังสอืเดนิทาง

• งวดท  ี2 : ชําระยอดสว่นทเีหลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั

• ***หากไมช่ําระคา่ใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั***

กรณียกเลกิ

• ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจาํ บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ ณ วันนัน ทไีมส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเช่น คา่ตวัเครอืงบนิ, คา่วซีา่, คา่มดัจําหอ้งพกั
เป็นตน้)

• ยกเลกิหลงัจากจา่ยเงนิเต็มจาํนวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมดในทุกกรณี

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทจะทําเรอืงยนืเอกสารไปยังสายการบนิ โรงแรม
และในทุกๆการใหบ้รกิาร เพอืใหพ้จิารณาอกีครงั ทังน ีอาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนนิการ ซงึไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถคนืเงนิไดท้ังหมดหรอืบางสว่น
หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขนึอยูก่บัการพจิารณาและตดัสนิใจของสายการบนิ โรงแรมและในทุกๆบรกิารอนืๆเป็นสาํคญั



หมายเหตุ

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วนั ในกรณทีไีมส่ามารถทํากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น ซงึในกรณนีทีางบรษิทัฯ
ยนิดคีนืเงนิใหท้งัหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผดิชอบใดๆ
ในกรณทีสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทนีอกเหนอืความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล ตา่งๆ

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนื ๆ ทนีอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายเพมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• ราคานคีดิตามราคาบัตรโดยสารเครอืงบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ ตามอตัราคา่น ้าํมนั หรอื คา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท
สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวั ตามสถานการณด์งักลา่ว

• เนอืงจากรายการทวัรน์เีป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื
ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

• หากลูกคา้ทา่นใด ยนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตั ิลูกคา้ตอ้งชําระคา่มดัจาํท  ี10,000 บาท และคา่วซีา่ตามทสีถานฑตูฯ เรยีกเก็บ

หมายเหตเุกยีวกับการขอนุมัตวิซีา่ประเทศอยีปิตแ์ละขอ้ตา่ง ๆ
• ในการยนืขอวซีา่ เพอืเป็นการอาํนวยความสะดวกแกทุ่กๆ ท่าน กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทรีะบ ุพรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยนืวซีา่
ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง (ในกรณทีเีอกสารของทา่นไมส่มบรูณ ์ทางสถานฑตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ของทา่นได ้
และทา่นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมเ่อง หากตอ้งการยนืวซีา่อกีครงั)

• ในการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ จะอยูใ่นดลุยพนิจิของทางสถานฑูตฯ ซงึในบางกรณ ีอาจจะมกีารเรยีกเอกสารเพมิเตมิจากทไีดร้ะบุไว ้
หรอือาจจะมกีารเรยีกสมัภาษณใ์นบางครงั ซงึอาจจะทําใหเ้กดิความไมส่ะดวกแกท่่านได ้

• อนงึระเบยีบของสถานฑูตฯ ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบัตขิองลกูคา้ในแตล่ะราย หากท่านมขีอ้สงสยัใดๆ
โปรดสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดต้ลอดเวลา ทางบรษัิทฯ จงึตอ้งกราบขออภยัมา ณ ทนีี

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิและอนื ๆ ทนีอกเหนอืการ ควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื
คา่ใชจ้่ายเพมิทเีกดิขนึทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหายความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ

• ราคานคีดิตามราคาบัตรโดยสารเครอืงบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ ตามอตัราคา่น ้าํมนัหรอืคา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิท
สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวั ตามสถานการณด์งักลา่ว

• เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณใีดกต็าม
ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิในทุกกรณี

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางและมหีนา้ทเีหลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้
** กรณ ีถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิ ** 
** ในกรณทีผีูโ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทเีกยีวขอ้งกบัวนัเดนิทางททีา่นไดท้ําการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ
กรณุาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ททีราบ กอ่นการชําระเงนิคา่ตวัดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณ ี**

เอกสารประกอบขอวซีา่เขา้ประเทศอยีปิต ์- จอรแ์ดน กรณีผูเ้ดนิทางจองนอ้ยกวา่ 21 วัน
• หนงัสอืเดนิทาง
• ตอ้งมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทาง และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืสาํหรบัประทับตราวซีา่ และตราประทับ เขา้ประทับเขา้-ออกอยา่งนอ้ย
4 หนา้เตม็

• รปูถา่ย
• ตอ้งเป็น ขนาด 2 นวิ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน จํานวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรปูถา่ยทมีพีนืหลงัสขีาว เท่านัน ทางสถานฑูตไมร่บัพจิารณารปูถา่ยทเีป็นรปูสตกิเกอร์
หรอืรปูพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์รปูโพลาลอยด ์และรปูถา่ยทมีวีวิดา้นหลงั หรอืรปูทนํีามาตดัตอ่

• หลกัฐานการงาน
• กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ตอ้งแสดง สาํเนา ใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนทมีชีอืของผูเ้ดนิทางแสดงความเป็นเจา้ของกจิการ
เป็นกรรมการ หรอื หุน้สว่น (ไมต่อ้งใชต้วัจรงิ) ***** สําคญัมาก จะตอ้งเซ็นชอืรบัรองสําเนา และประทบัตราบรษิทัเป็นสําคญั *****



• กรณเีป็นพนักงาน ตอ้งมหีนังสอืรบัรองการทํางานจากทางบรษัิท หรอืหนว่ยงานทสีงักดั มขีอ้ความระบุตาํแหนง่ เงนิเดอืน รายได ้วันเรมิทํางาน
และช่วงเวลาทไีดร้บัอนมุตัใิหล้าหยดุงาน เป็นภาษาองักฤษเทา่นนั และจะตอ้งประทบัตราบรษิทัรบัรองเป็นสําคญั กรณเีป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา
ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน หรอืสถาบันทกีาํลงัศกึษาอยู ่พรอ้มตราประทบัของ ทางโรงเรยีน (เป็นภาษาองักฤษเทา่นนั) และสาํเนาบัตรนักเรยีน
หรอืบัตรนักศกึษา พรอ้มทังเซน็ชอืรบัรองสาํเนา

• หลกัฐานการเงนิ ใบรบัรองสถานะทางการเงนิในชอืของผูเ้ดนิทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เทา่นนั(ไมเ่อา STATEMENT)

• หมายเหตเุกยีวกบัการขอนมุตัวิซีา่ประเทศอยีปิตแ์ละขอ้ตา่ง ๆ

• *** ในการยนืขอวซีา่ เพอืเป็นการอาํนวยความสะดวกแกทุ่กๆ ท่าน กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทรีะบุ พรอ้มสง่มอบเอกสารประกอบการยนืวซีา่
ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง (ในกรณทีเีอกสารของท่านไมส่มบูรณ ์ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนมุตัวิซีา่ของท่านได ้
และท่านจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนยีมใหมเ่อง หากตอ้งการยนืวซีา่อกีครงั)

• *** ในการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ จะอยูใ่นดลุยพนิจิของทางสถานฑูตฯ ซงึในบางกรณ ีอาจจะมกีารเรยีกเอกสารเพมิเตมิจากทไีดร้ะบุไว ้
หรอือาจจะมกีารเรยีกสมัภาษณใ์นบางครงั ซงึอาจจะทําใหเ้กดิความไมส่ะดวกแกท่่านได ้*** อนงึระเบยีบของสถานฑูตฯ ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้
ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบัตขิองลกูคา้ในแตล่ะราย หากท่านมขีอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิไดต้ลอดเวลา ทางบรษัิทฯ
จงึตอ้งกราบขออภยัมา ณ ทนีี
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