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NT612
ทวัรอ์ยีปิต ์ไคโร กซีา่ อเลก็ซานเดรยี ลอ่งเรอืสาํราญชมแมน่ ้าํไนล ์6 วัน 3 คนื (EY)
ทัวรอ์ยีปิต ์, 6 วัน 3 คนื ,

OASIS HOTEL

เมอืงกซีา - มหาพรีะมดิ - มหาสฟิงซ ์- เมอืงไคโร - เมอืงอเล็กซานเดรยี - หลุมฝังศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี
เสาปอมเปย ์- ป้อมปราการซทิาเดล - หอ้งสมดุแหง่อเล็กซานเดรยี - พพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต์

สุเหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ี- ตลาดข่านเอลคาลลี ี- เมอืงเมมฟิส - พพิธิภัณฑร์ามเสสทสีองแหง่เมอืงเมมฟิส
เมอืงโบราณซัคคารา่ - พรีะมดิขันบันได - ศูนยก์ลางการทํากระดาษปาปีรสุ - โรงงานผลติหวัน ้าํหอม

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู(ิกรุงเทพฯ) - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ(ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์

23.00 น.
ขอเชญิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชนั 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 9
เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิ Etihad Airways (EY) โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอนิ
และ หัวหนา้ทัวรใ์หคํ้าแนะนําเพอืเตรียมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง

02.15 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดย สายการบนิ Etihad Airways เทยีวบนิท ีEY407
ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชวัโมง 20 นาท ี(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)



วนัท ี2
ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี- ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร (อยีปิต)์ - เมอืงกซีา - มหาพรีะมดิ - มหาสฟิงซ์

05.45 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์**เพอืเปลยีนเครือง**

09.55 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์โดย สายการบนิ Etihad Airways เทยีวบนิท ีEY653
ใชเ้วลาบนิประมาณ 3 ชวัโมง 50 นาท ี(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

11.45 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร
(เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 5 ชวัโมง)

กรุงไคโร (Cairo) หรือชอืเรียกในภาษาอาหรับคอื “กอฮเิราะฮ”์ หมายความวา่ ชยัชนะ
โดยระหวา่งการกอ่นสรา้งเมอืงไดม้กีารมองเห็นดาวอังคาร ซงึดาวอังคารเปรียบเสมอืนสญัลักษณ์ของการทําลายลา้ง
หรืออกีนัยหนงึคอืไคโรเป็นเมอืงทรีบชนะทกุกองทัพทมีาโจมตตัีงแตก่องทัพมองโกล, กองทัพครูเสด หรือแมแ้ตก่องทัพของออตโตมัน
วา่กันวา่ไคโรเป็นดนิแดนแหง่อารยธรรมและโบราณคดอัีนลลัีบและน่าพศิวง ทังยังมแีม่น ้าํไนลท์ยีาวทสีดุในโลกไหลผา่น
ซงึในปัจจบัุนไคโรไดก้ลายเป็นเมอืงหลวงของอยีปิต ์เป็นศนูยก์ลางของศาสนาอสิลาม
ทังยังมคีวามสําคัญดา้นการเมอืงและวัฒนธรรมในดนิแดนตะวันออกกลาง ปัจจบัุนมปีระชากรกวา่ 20 ลา้นคน

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

บา่ย
เดนิทางสู ่เมอืงกซีา 

นําทา่นชม มหาพรีะมดิ ทไีดรั้บการยกย่องวา่เป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยข์องโลก ครอบคลมุพนืท ี2,000 ตร.ม.
บนทรีาบสงูทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้เป็นทตัีงของมหาพรีะมดิ 3 องค์
ซงึองคฟ์าโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณสรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นทฝัีงพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นสงิกอ่สรา้งทยีงิใหญ่และเกา่แกท่สีดุของโลก
ใชเ้วลากอ่สรา้งทังสนิ 30 ปี สรา้งจากแทง่หนิขนาดใหญ่มาก แตล่ะกอ้นมนี ้าํหนักกวา่ 2 ตัน นํามาวางชดิตดิกันเป็นรูปทรงกรวยแบบแนบสนทิมาก
แมแ้ตก่ระดาษก็สอดไม่ผา่น พรีะมดิแหง่นีประกอบไปดว้ย

- พรีะมดิคอีอพส ์(Cheops) หรือ พรีะมดิคฟู ู(Khufu) นยิมเรียกกันในอกีชอืหนงึวา่ มหาพรีะมดิแหง่กซีา (The Great Pyramid of
Giza) เป็นพรีะมดิทมีขีนาดใหญ่และเกา่แกท่สีดุ สรา้งในสมัยของฟาโรหค์ฟู ูแหง่ราชวงศ ์ท ี4 มขีนาดพนืท ี53 ตร.ม. สงู 146 เมตร
สรา้งดว้ยหนิแกรนติ 2.3 ลา้นแทง่ น ้าํหนักกวา่กวา่ 60 ตัน ภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง อาทเิชน่ หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา
และหอ้งโถงพระราชนีิ เป็นตน้ สรา้งขนึเพอืใชเ้ป็นทเีก็บรักษาศพ เพอืรอการกลับมาคนืชพีตามความเชอืของชาวอยีปิตใ์นยุคนัน

- พรีะมดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าเฟรซงึเป็นพระโอรสของฟาโรหค์ฟู ูเป็นพรีะมดิหนงึในสามพรีะมดิแหง่กซีา
ซงึตังอย่ตรงกลางถัดจากพรีะมดิคฟู ูสรา้งในปี 2465 กอ่น ค.ศ. สงู 136 เมตร สรา้งบนเนนิดนิขนาดใหญ่
สว่นยอดของพรีะมดิแหง่นีมชีนัหนิปนูขัดมันทชีาวอยีปิตโ์บราณกอ่สรา้งปิดเป็นผวิชนันอกทยัีงหลงเหลอือยู่ มหีอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง
แตภ่ายในถูกบกุรุก ทําลายเสยีหายไปมาก นอกจากนีในบรเิวณใกลเ้คยีงกับพรีะมดิเคเฟรน
ยังมมีหาสฟิงซท์เีป็นรูปแกะสลักจากหนิกอ้นเดยีวทใีหญ่ทสีดุอกีแหง่หนงึของโลกและยังเป็นอนุสาวรียแ์บบแกะสลักลอยตัวทเีกา่แกท่สีดุในโลกอกีดว้ย

- พรีะมดิมเิซรนุิส (Mycerinus) หรือ พรีะมดิเมนคเูร (Menkaure) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนคเูรโอรสของฟาโรหเ์คเฟรน สรา้งในปี 2420
กอ่น ค.ศ. มขีนาดเล็กทสีดุ สงู 66.45 เมตร ปัจจบัุนสงูเพยีง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร มขีนาดเล็กทสีดุในบรรดาพรีะมดิทัง 3
แหง่ของกซีา ทางทศิใตข้องพรีะมดิเมนคเูร ยังมกีารสรา้งพรีะมดิราชนีิทัง 3 (The Three Queen's Pyramids)
เพอืใชเ้ป็นทเีก็บพระศพของราชนีิ 3 องคใ์นสมัยของฟาโรหเ์มนคเูร

จากนันนําทา่นชม มหาสฟิงซ ์(The Great Sphinx of Giza) ตังอยู่ดา้นหนา้ของพรีะมดิเคเฟรน
ซงึเป็นสว่นหนงึของหมู่พรีะมดิแหง่กซีาและยังถอืเป็นสฟิงซท์มีขีนาดใหญ่ทสีดุในโลก แกะสลักจากเนนิหนิธรรมชาตเิพยีงกอ้นเดยีว
มสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละลําตัวเป็นสงิโต มหีนา้ทเีปรียบเสมอืนเป็นตัวแทนของกษัตรยิ์
และมพีลังพเิศษเพอืปกป้องพระศพและทรัพยส์มบัตทิอียู่ภายในพรีะมดิ

** แนะนําโปรแกรมเสรมิพเิศษ ไมร่วมอยูใ่นราคาทวัร ์(Optional Tour) **

- อสิระใหท้า่นขอีูฐกลางทะเลทราย พรอ้มชมความงดงามของพรีะมดิ ทัง 3 แหง่ทตัีงตระหงา่นเป็นฉากหลัง (1 ทา่นตอ่อูฐ 1 ตัว



ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท)ี (คา่ใชจ้า่ยในการขอีูฐ ทา่นละ 20 เหรียญดอลลา่รส์หรัฐ (USD.))
โปรดทราบประกันอุบัตเิหตทุรีวมอยู่ในโปรแกรมทัวร ์ไม่ครอบคลมุกจิกรรมพเิศษ ดังนันขนึอยู่กับดลุยพนิจิของทา่น**

- อสิระใหท้า่นเขา้ชมดา้นในพรีะมดิ ซงึเชอืวา่เป็นทฝัีงพระศพขององคฟ์าโรห ์ผูส้รา้งพรีะมดินัน ภายในจะมเีป็นหอ้งโถง
ทางเดนิทสีามารถเขา้ไปชมได ้(คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมพรีะมดิคฟู ูทา่นละ 30 เหรียญดอลลา่รส์หรัฐ (USD.) //
คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมพรีะมดิเคเฟรน ทา่นละ 10 เหรียญดอลลา่รส์หรัฐ (USD.) และคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมพรีะมดิมเิซรนุิส
หรือพรีะมดิเมนคเูร (Menkaure) ทา่นละ 10 เหรียญดอลลา่รส์หรัฐ (USD.)) ทังนีในแตล่ะวัน
การเขา้ชมปิรามดิจะจํากัดผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกนิวันละ 300 คนเทา่นัน กรณีสนใจเขา้ชมกรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรล์ว่งหนา้ **หมายเหต ุ:
ในการเขา้ชมพรีะมดิเป็นทแีคบและอากาศเบาบาง และตอ้งทําการปีนบันไดเพอืเขา้ไปชมดา้นใน**

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

ทพีกั
Oasis Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ไคโร - เมอืงอเล็กซานเดรยี - หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี - เสาปอมเปย ์- ป้อมปราการซทิาเดล -
หอ้งสมุดแหง่อเล็กซานเดรยี - ไคโร

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเล็กซานเดรยี (Alexandria) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 30 นาท)ี เมอืงสําคัญในสมัยโรมันปกครองอยีปิต์
ทใีหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากกรุงไคโร ตังอยู่ทางเหนือสดุของอยีปิตร์มิฝังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน (Mediterranean Sea)
ใกลก้ับปากแม่น ้าํไนล ์เดมิทเีป็นหมู่บา้นประมงเล็ก  ๆทมีชีอืวา่ ราคอนดาห ์เมอื 332 ปีกอ่นครสิตกาล พระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชเดนิทางมาพบ
จงึโปรดใหม้กีารปรับปรุงขยายเมอืงเพอืสรา้งเป็นเมอืงหลวงและตังชอืใหค้ลอ้งจองกับชอืของพระองค ์นอกจากนีเมอืงอเล็กซานเดรีย
ยังเป็นสถานทสํีาคัญในตํานานรักอันยงิใหญ่ของ พระนางคล ีโอพัตรา และจอมทัพผูก้ลา้แหง่โรมัน มารค์ แอนโทนี
ปัจจบัุนเมอืงอเล็กซานเดรียเป็นเมอืงตากอากาศทมีชีอืเสยีงแหง่หนงึของโลก

นําทา่นเขา้ชม หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี (Catacombs) เป็น 1 ใน 7 สงิมหัศจรรยแ์หง่โลกยุคกลาง เป็นสสุานของชาวโรมันในอดตี
มทัีงหมดสามชนั ชนัท ี1 ใชสํ้าหรับการลําเลยีงโลงและศพ ชนัท ี2 ใชเ้ป็นทฝัีงศพ และชนัท ี3 ใชเ้ป็นสถานทรีวมญาตแิละเพอืรําลกึถงึผูต้าย
โดยมกีารเลยีงสงัสรรคก์ันทังวัน ซงึเลา่กันวา่ตอนทนัีกโบราณคดคีน้พบทนีีเป็นครังแรก บนโตะ๊ยังมขีวดไวนแ์ละจานวางอยู่

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นถ่ายรูปดา้นนอก เสาปอมเปย ์(Pompey’s Pillar)  สงิสําคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอยีปิตท์แีสดงถงึการฉลองชยัชนะของชาวโรมัน
เป็นเสาหนิแกรนติสแีดงสงู 27 เมตร หัวเสาประดับดว้ยลวดลายคอรนิเทรียน ซงึถอืวา่เป็นเสาหนิทใีหญ่ทสีดุเทา่ทเีคยสรา้งขนึมา
เชอืกันวา่เสาแหง่นีไดช้อืมาจาก ปอมเปย ์(Pompey) ซงึเป็นเพอืนสนทิของจเูลยีส ซซีา่ (Julius Caesar) ผูนํ้าทยีงิใหญ่แหง่โรมัน
ภายหลังทังสองไดก้ลายเป็นศัตรูกัน และปอมเปยก็์ไดห้ลบหนีมายังเมอืงอเล็กซานเดรีย กอ่นถูกชาวอยิปิตฆ์่าตาย
จเูลยีสซซีารจ์งึไดทํ้าพธิเีผาศรีษะของปอมเปยท์เีสาแหง่นี ปัจจบัุนนีเหลอืเพยีงเสาแบบกรีกตังอยู่อย่างโดดเดน่กับสฟิงซอ์กีสองตัว
(คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมทา่นละ 10 เหรียญดอลลา่รส์หรัฐ (USD.) กรณีสนใจเขา้ชมกรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร*์*) 

นําทา่นถ่ายรูปกับ ป้อมปราการซทิาเดล (Citadel) ป้อมปราการโบราณทยัีงมคีวามสวยงาม ตังอยู่รมิชายฝังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน
ป้อมแหง่นีถูกสรา้งขนึในครสิศตรรษท ี15 ในอดตีใชเ้ป็นทตัีงของ ประภาคารฟารอส ซงึถอืวา่เป็นหนงึในสงิมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณ
ปัจจบัุนเหลอืเพยีงสว่นทเีป็นฐาน และไดม้รัีบการทะนุบํารุงตอ่เตมิจากสลุตา่นเกยต์เบย ์(Sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay)
ปัจจบัุนป้อมปราการแหง่นีไดก้ลายเป็นหนงึในพพิธิภัณฑท์างทะเลทมีนัีกทอ่งเทยีวเขา้ชมเป็นจํานวนมาก 

นําทา่นถ่ายรูปกับ หอ้งสมุดแหง่อเล็กซานเดรยี (Library of Alexandria) สถานทรีวบรวมเรืองราวเกยีวกับประวัตศิาสตรข์องอยีปิต์
ทมีนัีกโบราณคดจีากทัวโลกมาคน้หาขอ้มูลเกยีวกับเหตกุารณ์ในอดตี หอ้งสมุดนีเคยถูกเผาในครสิตศ์ตวรรษทสี ีโดยใชเ้วลาการสรา้งใหม่ 12 ปี
ดว้ยเงนิทนุ 220 ลา้นเหรียญสหรัฐ ภายในมสีถาปัตยกรรมอันทันสมัย และมรีะบบป้องกันอัคคภัียเป็นอย่างดี
โดยรัฐบาลอยีปิตห์วังจะใหห้อ้งสมุดนีเป็นศนูยก์ลางการเรียน การวจัิยอารยธรรมของอยีปิต ์กรีซ และประเทศตา่ง  ๆในเมดเิตอรเ์รเนียนตะวันออก

จากนันนําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงไคโร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชวัโมง 30 นาท)ี



ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

ทพีกั
Oasis Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ไคโร - เมอืงเมมฟิส - พพิธิภณัฑร์ามเสสทสีองแหง่เมอืงเมมฟิส - เมอืงโบราณซคัคารา่ - พรีะมดิขนับนัได -
ศนูยก์ลางการทํากระดาษปาปีรุส - โรงงานผลติหวัน้าํหอม

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมมฟิส (Memphis) ซงึเป็นเมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่แรกในยุคอยีปิตโ์บราณกวา่ 5,000 ปี
เป็นเมอืงทไีดรั้บการบันทกึในประวัตศิาสตรว์า่มคีวามสําคัญในการรวมอยีปิตบ์นและอยีปิตล์า่งใหเ้ป็นหนงึเดยีวกันโดยกษัตรยิเ์มนา
ปฐมกษัตรยิแ์หง่ราชวงศท์ ี1 

นําทา่นชม พพิธิภณัฑร์ามเซสทสีองแหง่เมอืงเมมฟิส สถานทเีก็บรูปแกะสลักขนาดใหญ่ของฟาโรหร์ามเซสท ี2
ทมีฝีีมอืการแกะสลักเป็นเยียมและงดงามมาก ระหวา่งทางทา่นยังจะไดเ้ห็นตน้อนิทผาลัมขนึสวยงามเป็นทวิแถวสวยงามอกีดว้ย 

จากนันนําทา่นสู ่เมอืงโบราณซคัคารา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) นําทา่นชม พรีะมดิขันบันได อันเป็นพรีะมดิแหง่แรกของอยีปิต์
ใชเ้ป็นสถานทฝัีงพระศพของกษัตรยิซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของพรีะมดิในยุคตอ่ๆมา

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพนืเมอืง

บา่ย
นําทา่นแวะชม ศนูยก์ลางการทํากระดาษปาปีรุส ซงึเป็นกระดาษชนดิแรกของโลกทําจาก ตน้กก (Papyrus)
ใชบั้นทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์สําคัญตา่ง  ๆนักประวัตศิาสตรเ์ชอืวา่
มกีารใชก้ระดาษททํีาจากปาปิรุสมาตังแตป่ฐมราชวงศข์องอยีปิต ์หรือราว  ๆ3,000 ปีกอ่นครสิตกาล 

จากนันนําทา่นแวะชม โรงงานผลติหวัน้าํหอม ซงึกลา่วกันวา่การทําน ้าํหอมนีมสีบืทอดมาตังแตส่มัยพระนางคลโีอพัตรา
และทนีียังเป็นศนูยก์ลางแหลง่ผลติหัวน ้าํหอมขนาดใหญ่ ใหก้ับน ้าํหอมแบรนดเ์นมดังๆหลายยีหอ้อกีดว้ย

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ แบบบุฟเฟ่ตบ์นเรอื พรอ้มนําทา่นสมัผัสบรรยากาศสองฟากฝังของ แมน่้าํไนล ์ยามค่าํคนื พรอ้มชมการแสดง ระบําหนา้ทอ้ง
(Belly Dance) และการแสดงพนืเมอืง อันแสนลอืชอื

ทพีกั
Oasis Hotel หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
ไคโร - พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์- สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ี- ตลาดขา่นเอลคาลลี ี- ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร -
ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี 

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชม กรุงไคโร ใหท้า่นไดส้มัผัสวถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวอยิปิตท์อียู่ในเมอืงหลวงแหง่นีถงึ 15 ลา้นคน
ซงึถอืวา่เป็นเมอืงทตีดิอันดับในความแออัดของชมุชนมากทสีดุอันดับตน้ๆของโลก

นําทา่นเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์(Museum of Cairo)
นับเป็นพพิธิภัณฑท์เีกา่แกแ่ละมชีอืเสยีงทสีดุทไีดร้วบรวมวัตถุโบราณทถีูกขดุพบจากทตีา่ง  ๆนํามาเก็บรักษาไวท้พีพิธิภัณฑแ์หง่นี
ชมโลงศพทองคําแทพ้รอ้มหนา้กากทองคําของฟาโรหต์ตัุนคาเมนอันดังกอ้งโลกและสมบัตสิว่นตัวอกีมากมายของพระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม
พัด ของเลน่ตา่ง  ๆรถศกึและเกา้อบีรรลังกท์องคํา ซงึภาพบนพนักเกา้อทีโีรแมนตกิมากเป็นภาพของฟาโรหต์ตัุนคาเมนประทับอยู่บนเกา้อี
และมพีระมเหสขีองพระองคกํ์าลังทาน ้าํมันหอมใหทั้งคูใ่สร่องเทา้แตะคนละขา้งอันแสดงถงึความรักความเผอืแผอั่นลกึซงึ



นอกจากนีทา่นยังจะไดช้มสมบัตอัินล ้าํคา่อนื  ๆอกีจํานวนมากเชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต สงิของทังหมดลว้นมอีายุเกา่แกก่วา่
3,000 ปี **การเขา้ชมพพิธิภัณฑแ์หง่นียังนีไม่รวมคา่บัตรเขา้ชมมัมมขีองพระมหากษัตรยิทั์ง 11 พระองค ์(คา่ใชจ้า่ยในการเขา้ชมทา่นละ 20
เหรียญดอลลา่รส์หรัฐ (USD.) กรณีสนใจเขา้ชมกรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร*์*

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี

บา่ย
นําทา่นชม สเุหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ี(The Mohammad Ali Mosque) สรา้งขนึในปี ค.ศ. 1830 และแลว้เสร็จในปี ค.ศ. 1857
เป็นสเุหร่าทใีหญ่และสงูทสีดุในกรุงไคโร ตัวอาคารสรา้งจากหนิอลาบาสเตอร ์(Alabaster) ตรงกลางเป็นรูปสเีหลยีมมโีดมขนาดใหญ่สงู 52 เมตร
เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 21 เมตร ตกแตง่ดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศลิปะอสิลาม ออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรีกในแบบอย่างออตโตมัน
หรือตรุกใีนปัจจบัุน ภายในมนีาฬกิาบนลานในสเุหร่าซงึเป็นของขวัญในการแลกเปลยีนกับอนุสาวรียป์ลายแหลมโอบลิสิกข์องรามเซส ท ี2
เพอืสรา้งสมัพันธไมตรีระหวา่งอยีปิตแ์ละฝรังเศส 

จากนันนําทา่นไปชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืงท ีตลาดขา่นเอลคาลลี ี(Khan Al Khalili)
ตลาดขายของพนืเมอืงและสนิคา้ทรีะลกึทใีหญ่ทสีดุในกรุงไคโร ทา่นสามารถเลอืกซอืของพนืเมอืงสวย  ๆมากมาย
ไม่วา่จะเป็นขวดน ้าํหอมททํีาดว้ยมอื สนิคา้ตา่ง  ๆเครืองทองรูปพรรณ และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทรีะลกึพนืเมอืงตา่งๆ

ค่าํ
***อสิระอาหารค่าํ ตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิง***

ไดเ้วลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร ประเทศอยีปิต ์เพอืใหท้า่นมเีวลาในการทําเช็คอนิ
และมเีวลาในการเลอืกซอืสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษี หรือรา้นอาหาร

วนัท ี6
ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ(ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส)์ - ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู(ิกรุงเทพฯ)

01.00 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบู ดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์โดย สายการบนิ Etihad Airways เทยีวบนิท ีEY658
ใชเ้วลาบนิประมาณ 4 ชวัโมง (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

06.35 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ีประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์**เพอืเปลยีนเครือง **

08.45 น.
นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดย สายการบนิ Etihad Airways เทยีวบนิท ีEY408 ใชเ้วลาบนิประมาณ 6 ชวัโมง
(บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครืองบนิ)

18.25 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพและความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์ยีปิต ์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี25 กันยายน 2562 เวลา 14:30 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์ยีปิต ์

อัตราคา่บรกิารรวม

• คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ ชันประหยัด (Economy Class) ไมส่ามารถเลอืน เปลยีนวันเดนิทาง หรอื อพัเกรดได ้

• คา่ภาษีน ้าํมนั ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทมี ีคา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิ โดยสายการบนิ Etihad Airways
อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครอืงบนิได ้ท่านละ 2 ชนิ โดยมนี ้าํหนักรวมกนัไมเ่กนิ 30 ก.ก. (แตล่ะชนิ ควรหนักไมเ่กนิ 23 ก.ก. เช่น 23 ก.ก. 1 ชนิ
7 ก.ก. 1 ชนิ รวม 30 ก.ก.)

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทรีะบุ (ยังไมร่วมทปิคนขบัรถ)

• คา่โรงแรมทพีกัระดบัมาตราฐานตามทรีายการระบุ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน หรอื 3 ท่าน ตอ่หอ้ง กรณทีโีรงแรมมหีอ้งพกั 3 ท่าน Triple วา่ง) กรณมีงีานเทรดแฟร์
การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอนืๆ ททีําใหโ้รงแรมตามรายการทรีะบุเตม็ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ ิ
ในการปรบัเปลยีนโรงแรมทพีกัไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิโดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามรายการระบุ กรณไีมร่วมจะชแีจงไวใ้นโปรแกรมชัดเจน

• คา่อาหารตามทรีายการระบุ โดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั

• คา่จา้งมคัคเุทศกค์อยบรกิาร และ อาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง

• คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ กรณตีอ้งการซอืประกนัเพมิเพอืคุม้ครองสขุภาพ
**กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทเีป็นกรณพีเิศษ**

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหาร เครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ และ คา่พาหนะตา่งๆ ทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ
(กรณุาสอบถามอตัราคา่บรกิารจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิารทุกครงั)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรบัเงนิในนามบรษัิท

• คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์พนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ รวมทงั 3 ทา่น ตลอดการเดนิทางตามธรรมเนยีม 1,800 บาท (THB) รวมไปถงึเด็กอายมุากกวา่
2 ปี ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (Infant) ทงันทีา่นสามารถใหม้ากกวา่นไีดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น

• คา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารยนืวซีา่ทอ่งเทยีวแบบหมูค่ณะ (On Arrival) ประเทศอยีปิต ์ทา่นละ ประมาณ 1,500 บาท
(ทงันเีอกสารทงัหมดจะตอ้งยนืพรอ้มกนัทงักรุป๊ โดยใชเ้วลายนืประมาณ 20-30 วนัทําการ กรณไีมส่ะดวกยนืแบบวซีา่ On Arrival
ลูกคา้จะตอ้งทําการยนืตรงกบัสถานทูตเอง ซงึจะมคีา่ใชจ้า่ยอยูท่ปีระมาณ 2,500 บาท ไมร่วมคา่บรกิารยนืวซีา่)

เงอืนไขการจองและการชําระคา่บรกิาร

• นักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ต ์กรณุาทําการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 60 วัน กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 15,000 บาท
(กรณุาชําระเงนิมดัจําพรอ้มคา่วซีา่ 1,500 บาท) ภายใน 3 วัน หลงัจากวันจอง ตวัอยา่งเช่น ท่านทําจองวันท  ี1 กรณุาชําระเงนิมดัจํา สว่นนภีายในวันท  ี3
กอ่นเวลา 14.00 น. เท่านัน โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมตัทิันท  ีหากยังไมไ่ดร้บัยอดเงนิมดัจําตามเวลาทกีาํหนด
และหากท่านมคีวามประสงคจ์ะเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ท่านจําเป็นตอ้งเช็คทวีา่งและทําจองเขา้มาใหมอ่กีครงั กรณทีคีณะเตม็ มคีวิรอ (Waiting List)
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการใหส้ทิธลิกูคา้รายถดัไป เป็นไปตามระบบ ตามวัน และ เวลา ททีํารายการจองเขา้มาตามลาํดบั
เนอืงจากทุกพเีรยีดทางบรษัิทมทีนัีงราคาพเิศษจํานวนจํากดั

• นักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ต ์กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืทังหมด ครบ 100% กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มช่ําระเงนิ หรอื
ชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ รวมไปถงึ กรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆกต็าม กอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 21 วัน
ใหถ้อืวา่นักท่องเทยีวสละสทิธกิารเดนิทางในทัวรนั์นๆทันที

เงอืนไขการยกเลกิการเดนิทาง

• กรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอื เลอืน หรอื เปลยีนแปลง การเดนิทาง นักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ต์
(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื เดนิทางมาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ



เพอืลงนามในเอกสารแจง้ยนืยันยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษรเท่านัน
ทางบรษัิทไมร่บัยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณใีดๆทังสนิ

• กรณนัีกท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตต์อ้งการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ต ์(ผูม้รีายชอืในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื
เดนิทางมาทบีรษัิทอยา่งใดอยา่งหนงึ เพอืลงนามดาํเนนิการขอรบัเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอาํนาจประกอบ (กรณดีาํเนนิการแทนผูเ้ดนิทาง)
พรอ้มหลกัฐาน ไดแ้ก ่ใบเรยีกเกบ็เงนิ หลกัฐานการชําระเงนิคา่บรกิารตา่งๆทังหมด พาสปอรต์หนา้แรกของผูเ้ดนิทาง สาํเนาบัตรประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ
และหนา้สมดุบัญชธีนาคารทตีอ้งการใหนํ้าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงอืนไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี
• แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไป กอ่นการเดนิทาง คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด ** กรณวีันเดนิทางตรงกบัช่วงวันหยดุนักขตัฤกษ์ ไมว่า่วันใดวันหนงึ
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 55 วัน **

• แจง้ยกเลกิ 31-35 วัน กอ่นการเดนิทาง เกบ็คา่ใชจ้่ายท่านละ 50% ของคา่บรกิาร ** กรณทีมีคีา่ใชจ้่ายตามจรงิมากกวา่กาํหนด
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายเพมิ ทเีกดิขนึจรงิทังหมด **

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ใชจ้่ายทังหมด ** ทังนี
ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้่ายทไีดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทชีําระแลว้เนอืงจากการจัดเตรยีม การจัดการนําเทยีวใหแ้กนั่กท่องเทยีว เช่น การสาํรองทนัีงตวัเครอืงบนิ
การจองทพีกั เป็นตน้ **

• การเดนิทางทตีอ้งการนัตมีดัจําหรอืซอืขาดแบบมเีงอืนไข หรอืเทยีวบนิเหมาลาํ Charter Flight หรอื Extra Flight กบัสายการบนิ
หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่บรกิารทังหมดไมว่า่กรณใีดๆกต็าม

• สาํหรบัอตัราคา่บรกิารน ีจําเป็นตอ้งมผีูเ้ดนิทางจํานวน 20 ท่าน ขนึไป ในแตล่ะคณะ กรณทีมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึตามจํานวนทกีาํหนด ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ เลอืน หรอื เปลยีนแปลง อตัราคา่บรกิาร (ปรบัราคาเพมิขนึ เพอืใหค้ณะไดอ้อกเดนิทาง ตามความตอ้งการ)
โดยทางบรษัิทจะแจง้ใหก้บันักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตท์ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 10 วัน กอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทไีมม่วีซีา่ และ อยา่งนอ้ย 21 วัน
กอ่นการเดนิทางสาํหรบัประเทศทมีวีซีา่
แตห่ากทางนักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตท์ุกท่านยนิดทีจีะชําระคา่บรกิารเพมิจากการทมีนัีกท่องเทยีวรว่มเดนิทางนอ้ยกวา่ททีางบรษัิทกาํหนดเพอืใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางบรษัิทยนิดทีจีะใหบ้รกิารและดาํเนนิการตอ่ไป

• ในกรณทีลีกูคา้ดาํเนนิการยนืวซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรท์ลีกูคา้ชําระมาแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนงึ
ยกเวน้ในกรณทีวีซีา่ไมผ่า่นการอนมุตัจิากทางสถานทูต กรณนีทีางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิทังหมด โดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกับโรงแรมทพัีก

• เนอืงจากการวางแผนผงัหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดยีว (Single) , หอ้งพกัคูแ่บบ 2 ท่าน (Twin/Double) และ
หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัแตล่ะประเภท อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชันกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน
ซงึถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ท่าน อาจจะตอ้งเป็น 1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง (Twin/Double) และ
หอ้งเดยีว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณใีดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่บรกิารเพมิตามจรงิทเีกดิขนึจากนักท่องเทยีวหรอืเอเยน่ต์

• โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศ เนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ

• กรณทีมีงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็นอาคารแบบดงัเดมิ (Traditional Building) หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรตั และไมม่อีา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกับการยนืคํารอ้งขอวซีา่

• ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการยนืวซีา่แบบหมูค่ณะประเภท On Arrival เท่านัน กรณทีที่านไมส่ามารถยนืวซีา่พรอ้มกบัคณะได ้หากจําเป็นจะตอ้งยนืกอ่น
หรอืหลงัคณะ ท่านจะตอ้งยนืเป็นวซีา่เดยีว และยนืตรงกบัสถานทูตเท่านัน และหากเกดิคา่ใชจ้่ายไมว่า่กรณใีดๆกต็าม
ท่านจําเป็นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึตามจรงิทังหมด เช่น คา่บัตรโดยสารโดยเครอืงบนิ (ตวั) จะตอ้งออกกอ่นแตว่ซีา่ยังไมอ่อก เนอืงจากท่านยนืหลงัคณะ

• มาตราฐานการพจิารณาวซีา่ประเภท On Arrival (ไมเ่กบ็เลม่พาสปอรต์) โดยปกตทิัวไปคอื 20-30 วันทําการ (เป็นอยา่งนอ้ยไมร่วมวันเสาร ์- อาทติย)์
ทังนขีนึอยูก่บัจํานวนผูส้มคัรในช่วงนัน ๆ ซงึหากอยูใ่นช่วงฤดกูาลท่องเทยีว ทมีผีูส้มคัรเป็นจํานวนมาก อาจตอ้งใชร้ะยะเวลามากกวา่ปกติ

• กรณที่านไมส่ามารถยนืวซีา่พรอ้มคณะไดต้ามทกีาํหนดการหลงัจากทคีณะคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง จําเป็นตอ้งเสยีคา่สว่นตา่ง กรณยีนืวซีา่เดยีว
โดยยนืตรงกบัสถานทูต ท่านละประมาณ 2,500-3,000 บาท ไมร่วมคา่บรกิารยนืวซีา่ (ไมม่ยีนืวซีา่ประเภทดว่น)

การเตรยีมเอกสารเพอืขอยนืวซีา่ทอ่งเทยีวประเทศอยีปิต ์แบบหมูค่ณะ (On Arrival)



สําหรับผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางไทย

• สาํเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง (หนา้แรกทมีรีปู) ชัดเจน โดยสแกนไฟล(์ส)ีเป็นรปูภาพ หรอื ไฟล ์PDF. จากตน้ฉบับ (หา้มถา่ยจากโทรศพัทม์อืถอื)
และพาสปอรต์ตอ้งมอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วันเดนิทางกลบั และมหีนา้วา่งไมต่่าํกวา่ 2 หนา้ (ขอสงวนสทิธไิมร่บัหนา้พาสปอรต์ราชการ)

** รายละเอยีดเอกสารการยนืขอวซีา่ทไีดก้ลา่วมาน ีเป็นเพยีงขอ้มลูเบอืงตน้ททีางบรษัิทฯ ไดจ้ัดทําขนึจากประสบการณแ์ละระเบยีบของสถานทูตฯ
ซงึอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ ์และคณุสมบัตขิองลกูคา้ในแตล่ะราย โดยอยูท่ดีลุยพนิจิของประเทศปลายทางเป็นผูด้าํเนนิการ **

** หมายเหต ุ: ทางดา่นตรวจคนเขา้เมอืงประเทศปลายทาง อาจขอรายละเอยีดเพมิเตมิ จากทไีดแ้จง้ไว ้ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ท ี
และเอกสาร ของแตล่ะทา่น (เป็นการพจิารณาแบบรายบคุคล) การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต
ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั
อตัราคา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนมุตัวิซีา่ ทางสถานทูตไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่
และมสีทิธไิมแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ **

ขอ้มลูสําคญัเกยีวกับสายการบนิ

• เกยีวกบัทนัีงบนเครอืงบนิ เนอืงจากบัตรโดยสาร เป็นแบบหมูค่ณะ (ราคาพเิศษ) สายการบนิจงึขอสงวนสทิธใินการเลอืกทนัีงบนเครอืงบนิทุกกรณี
แตท่างบรษัิทจะพยายามใหม้ากทสีดุ ใหล้กูคา้ผูเ้ดนิทางทมีาดว้ยกนั ไดนั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทสีดุเท่าทจีะสามารถทําได ้

• กรณทีที่านเป็นอสิลาม หรอื แพอ้าหารบางประเภท โปรดระบุมาใหช้ัดเจนในขนัตอนการจอง กรณทีแีจง้ลว่งหนา้กอ่นเดนิทางกะทันหนั
อาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเพอืชําระกบัเมนใูหมท่ตีอ้งการ เพราะเมนเูกา่ของคณะ ไมส่ามารถยกเลกิได ้

เงอืนไขและขอ้ควรทราบอนืๆ

• ทัวรน์สีาํหรบัผูม้วีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีวเท่านัน

• ทัวรน์ขีอสงวนสทิธสิาํหรบัผูเ้ดนิทางทถีอืหนังสอืเดนิทางธรรมดา (หนา้ปกสนี ้าํตาล / เลอืดหม)ู เท่านัน กรณทีที่านถอืหนังสอืเดนิทางราชการ
(หนา้ปกสนี ้าํเงนิเขม้) หนังสอืเดนิทางทูต (หนา้ปกสแีดงสด) และตอ้งการเดนิทางไปพรอ้มคณะทัวรอ์นัมวีัตถปุระสงคเ์พอืการท่องเทยีว โดยไมม่จีดหมายเชญิ
หรอื เอกสารใดเชอืมโยงเกยีวกบัการขออนญุาตการใชห้นังสอืเดนิทางพเิศษอนืๆ หากไมผ่า่นการอนมุตัขิองเคาทเ์ตอร ์เช็คอนิ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง
ทังฝังประเทศไทยขาออก และ ตา่งประเทศขาเขา้ไมว่า่กรณใีดกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการไมร่บัผดิชอบความผดิพลาดทจีะเกดิขนึในสว่นน ีและ
ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง
หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณใีดๆกต็าม

• ทัวรน์เีป็นทัวรแ์บบเหมาจ่าย หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทรีะบุไวใ้นรายการไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมด หรอืถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง
หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็าม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทังหมดใหแ้กท่่านไมว่า่กรณใีดๆกต็าม

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชอื นามสกลุ คาํนําหนา้ชอื เลขทหีนังสอืเดนิทาง เลขทวีซีา่ และอนืๆ
เพอืใชใ้นการจองตวัเครอืงบนิ ในกรณทีนัีกท่องเทยีวหรอืเอเยน่ตไ์มไ่ดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิ และ
หนา้วซีา่มาใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชําระเงนิมดัจําหรอืสว่นทเีหลอืทังหมด

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพอืใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภมูอิากาศ และเวลา ณ
วันทเีดนิทางจรงิของประเทศทเีดนิทาง ทังน ีทางบรษัิทจะคาํนงึถงึความปลอดภยั และ ประโยชนข์องลกูคา้เป็นสาํคญั

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัผดิชอบตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทเีพมิขนึของนักท่องเทยีวทไีมไ่ดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภยัธรรมชาต ิ
การจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิอบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลยีนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ
เหตสุดุวสิยัอนื เป็นตน้

• อตัราคา่บรกิารนคีาํนวณจากอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันททีางบรษัิทเสนอราคา ดงันัน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการปรบัราคาคา่บรกิารเพมิขนึ ในกรณทีมีกีารเปลยีนแปลงอตัราแลกเปลยีนเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตวัเครอืงบนิ คา่ภาษีน ้าํมนั
คา่ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยัสายการบนิ การเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ฯลฯ ททีําใหต้น้ทุนสงูขนึ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษัิท ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทกาํกบัเท่านัน

• นักท่องเทยีวตอ้งมคีวามพรอ้มในการเดนิทางทุกประการ หากเกดิเหตสุดุวสิยัใดๆ ระหวา่งรอการเดนิทาง อนัไมใ่ช่เหตทุเีกยีวขอ้งกบัทางบรษัิท อาทเิช่น
วซีา่ไมผ่า่น เกดิอบุัตภิยัทไีมส่ามารถควบคมุได ้นอกเหนอืการควบคมุและคาดหมาย
ทางบรษัิทจะรบัผดิชอบคนืคา่ทัวรเ์ฉพาะสว่นทบีรษัิทยังไมไ่ดช้ําระแกท่างคูค่า้ของทางบรษัิท หรอืจะตอ้งชําระตามขอ้ตกลงแกคู่ค่า้ตามหลกัปฏบิัตเิท่านัน

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน



ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• คณะทัวรน์ ีเป็นการชําระคา่ใชจ้่ายทังหมดแบบผกูขาดกบัตวัแทนบรษัิททไีดร้บัการรบัรองอยา่งถกูตอ้ง ณ ประเทศปลายทาง
ซงึบางสว่นของโปรแกรมอาจจําเป็นตอ้งท่องเทยีวอนัเป็นไปตามนโยบายของประเทศปลายทางนันๆ กรณทีที่านไมต่อ้งการใชบ้รกิารสว่นใดสว่นหนงึ
ไมว่า่กรณใีดกต็าม จะไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายใหไ้ด ้และ อาจมคีา่ใชจ้่ายเพมิเตมิขนึตามมาเป็นบางกรณี
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิทังหมดกบัผูเ้ดนิทาง กรณทีเีกดิเหตกุารณน์ขีนึ ไมว่า่กรณใีดกต็าม
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