MAGIC CAIRO EGYPT 6D3N
บินตรงอียิปต์แอร์(MS)

เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 2565
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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
20:30 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 แถว Q เคาน์เตอร์
14-20 สายการบินอียปิ ต์ ซึ่งมีเจ้าหน้าทีบ่ ริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน
23.55. น. เหินฟ้าสู่ ประเทศอิยิปต์ โดยสายการบินอิยิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961

วันที่สอง ไคโร –กีซ่า – มหาปิรามิด – สฟิงซ์ – เมมฟิส – ซัคคาร่า – ปิรามิดขั้นบันได
04.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผ่านพิ ธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับ สัมภาระในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว นำท่าน
เดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง) เข้าโรงแรมเพื่อรับประทานอาหาร
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุง
ไคโรมากนัก นำท่านชม มหาปิรามิด ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7
สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นชื่อเรียกของสถานทีฝ่ ังพระศพของเมืองเลโท
โพลิสโบราณ(ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบ
สูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ตั้งของมหาปิรามิด 3 องค์ ซึ่งองค์
ฟาโรห์แห่งอียปิ ต์โบราณสร้างขึ้นเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง
นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้าง
ทั้งสิ้น 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก
แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซึง่ ประกอบด้วย
1) ปิรามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สร้างในพื้นที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สร้างด้วยหินแกรนิต 2.3 ล้านแท่ง
น้าหนักกว่ากว่า 60 ตันภายในมีห้องโถงหลายห้อง ห้องโถงใหญ่ ห้องโถงพระราชา ห้องโถงพระราชินี เป็นปิรามิดที่ใหญ่
ที่สุดในโลก กล่าวกันว่าอาจนาวิหารเซ็นต์ปเิ ตอร์ที่กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นต์ปอลทีล่ อนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมือง
ฟลอเรนซ์ รวมไว้ในปิรามิดแห่งนี้ได้อย่างสบาย
2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิรามิด 10 เมตร สร้าง
บนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทาให้ดูสง่ากว่าปิรามิด 2 องค์ กินเนื้อที่ประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร มีห้องโถงกว้าง 2 ห้อง
แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก
3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กทีส่ ุด สูง 66.45 เมตร
ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร
ชม “สฟิงซ์” ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต ท่านอาจจะขี่อูฐ
กลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมู่ปรี ามิดเป็นฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย (หรือเข้าไปชมภายในตัวปีระ
มิดซึ่งเชื่อว่าเป็นทีฝ่ ังพระศพขององค์ฟาโรห์ผสู้ ร้างปีระมิดนั้น ภายในสร้างเป็นห้องโถงใหญ่ มีทางเดินซึ่งเราสามารถ
เดินลงไปดูได้ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ และต้องไปเข้าคิวซื้อบัตรเอง เนื่องจากในแต่ละวันจะมีผู้เข้าชม
ได้ไม่เกินวันละ 300 คนเท่านั้น)
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ชม ตัวสฟิงซ์ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลำตัวเป็นสิงโต (หากสนใจขี่อูฐ
กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหนึ่งตัว)

เที่ยง
บ่าย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการ
บันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียวโดยกษัตริย์เมนาปฐมกษัตริย์
แห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลัก
เป็นเยี่ยม ระหว่างทางท่านจะได้เห็นต้นอินทผาลัมขึ้นสวยงามเป็นทิวแถว เดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมือง
คือ ซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็น สถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ ซอเซอร์ และ
เป็นต้นแบบของ ปีรามิดในยุคต่อมา

ค่ำ
 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สาม อเล็กซานเดรีย – ป้อมปราการซิทาเดล – หลุมฝังศพใต้ดนิ แห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ – ล่องเรือแม่น้ำไนล์ +
Dinner + ระบำหน้าท้อง
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ ป้อม ปราการซิทาเดล
(CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือ
ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือ
เพี ย งส่ วนที่ เ ป็ น ฐานและได้ มี รับ การทะนุ บ ำรุ ง ต่ อเติ ม จาก
สุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา พักผ่อน
หย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม
ที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
นำท่านเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่ชื่อ
ว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็ก
ซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่ อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมือ
งอเล็กซานเดรียนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญในตำนานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และ
นายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับ
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ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่ง
โลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สำหรับลำเลียงโลงและ
ศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่า
ตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสำคัญโบราณใน
สมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส ซีซ่า ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่ง
โรมั น ซึ่ง ภายหลังทั้ งสองได้ก ลายเป็นศัตรูกั นและปอมเปย์ได้ห ลบหนีมายัง เมื องอเล็ก ซานเดรียในอียิป ต์ และได้ถูก
ชาวอิยิป ต์ฆ่าเสียชีวิต ปัจ จุบั นนี้เหลือเพี ยงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว ได้เวลา
สมควรเดินทางกลับสู่เมืองหลวงกรุงไคโร

ค่ำ

บริการอาหารค่ำบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่ำคืนสองฟากฝั่ง แม่น้ำ พร้อมชม
และร่วมสนุกกับการแสดง ระบำหน้าท้อง (Belly Dance) อันเลื่องชื่อและการ แสดงพื้นเมืองต่างๆประกอบดนตรี
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่สี่
ไคโร – สุเหร่าโมฮัมเม็ด – ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปิรุส – โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่ านชมสุ เหร่า แห่ งโมฮัม หมั ด อาลี ซึ่ง เริ่ม สร้างในปี
ค.ศ.1830 และเสร็จในปี ค.ศ.857 ออกแบบโดยสถาปนิก
ชาวกรี ก ในแบบตามอย่ า งออตโตมั น หรื อ ตุ ร กี ใ น
ปัจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญ
ในการแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของ
รามเซสที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์
ฝรั่งเศส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
นำท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิยปิ ต์ที่แออัดอยู่ในเมืองหลวงถึง 15 ล้านคน ซึ่งถือ ว่าเมืองที่
ติดอันดับในความแออัดของชุมชนอันดับต้นๆ ของโลก แวะชมศูนย์กลางการทำ กระดาษปาปีรสุ ซึ่งเป็นกระดาษชนิด
แรกของโลกทำจาก ต้นกก (Papyrus) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ในสมัยอียปิ ต์
โบราณ พร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทำน้ำหอมนี้มสี ืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัต
รา และที่นี้ยงั เป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตหัวน้ำหอมขนาดใหญ่ให้กับยีห่ ้อแบรนด์เนมดัง ๆหลายยีห่ ้ออีกด้วย
ค่ำ
 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ห้า
ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ – ช้อปปิ้งตลาดข่าน - สนามบิน
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นำคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด (ค่าบัตร
เข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเข้าชมกรุณาติดต่อที่หัวหน้า
ทัวร์ ค่าเข้าชมประมาณ 100 อิยิปต์ปอนด์ หรือ ประมาณ 20 USD) ชม โลงศพทองคำแท้พร้อมหน้ากากทองคำ ของ
ฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถ
ศึกและเก้าอี้บรรลังก์ทองคำ ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้ที่โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้และ
มีพระมเหสีของพระองค์กำลังทาน้ำมันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อัน ลึกซึ้ง
นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีก จำนวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของ
ทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่านไปช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี ตลาดสำคัญทางการค้าขายของพื้นเและสินค้าที่ระลึกที่
ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่างๆ
เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกพื้นเมือ งต่างๆ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสูส่ นามบิน
23.00 น. เหินฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MS 960
วันที่หก กรุงเทพฯ
13.10 น คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ
......................................................................................................
หมายเหตุ
 กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
พาหนะที่ใช้ในการนำเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน หรือต่ำกว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผู้จัดรายการ ขอ
พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ท่านละ 3,000 บาท
กรณีจองน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง ต้องทำวีซ่าทีเ่ มืองไทย โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 3,000 บาท / ท่าน
และต้องใช้ เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า รายละเอียดตามท้ายโปรแกรมทัวร์
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อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
04-09 มิ.ย. 65
09-14 มิ.ย. 65
16-21 มิ.ย. 65
23-28 มิ.ย. 65
14-19 ก.ค. 65
28 ก.ค.-02 ส.ค. 65
11-16 ส.ค. 65
25-30 ส.ค. 65
08-13 ก.ย. 65
22-27 ก.ย. 65

ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

29,988
29,988
29,988
เก็บทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ 70 USD/ท่าน/ทริป

31,888

31,888

31,888

พักเดียวเพิ่ม
4,500

4,500

เก็บทิปสำหรับไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+หัวหน้าทัวร์ 60 USD/ท่าน/ทริป
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 2 คืน
2.ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ รวมน้ำหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม 1 ใบ/ท่าน
3.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
4.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ + ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งทีร่ ะบุตามรายการ
6.ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุป๊ ) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
7.ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น
8.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี
ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
3.ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้าไปในปิรามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ ทีพ่ ิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
4.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ,มินบิ าร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
5.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 60-70 USD/ท่าน/ทริป
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สำรองที่นั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชำระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
หากไม่ชําระค่าใช้จา่ ยภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน,
ค่าวีซ่า, ค่ามัดจำห้องพัก เป็นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทำเรื่องยื่นเอกสารไปยังสายการ
บิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ซึ่งไม่สามารถแจ้งได้
ว่าสามารถคืนเงินได้ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุกๆบริการอื่นๆเป็นสำคัญ
***หมายเหตุ***

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่ เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มทีเ่ กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ
อุบัติเหตุต่าง ๆ
ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมัน หรือ ค่าเงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ทจี่ ะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้าท่านใดยื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมัติ ลูกค้าต้องชำระค่ามัดจำที่ 10,000 บาทและค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯเรียกเก็บ
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซา่ ประเทศอียิปต์และข้อต่าง ๆ
❖ ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามทีร่ ะบุ พร้อมส่งมอบ
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง
❖ (ในกรณีทเี่ อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง)
❖ ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินจิ ของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากทีไ่ ด้ร ะบุ
ไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครัง้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่ง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ โปรดสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
❖ บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุม
ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหายความล่าช้า
หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ
❖ ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ำมันหรือค่าเงิน
แลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ทจี่ ะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว
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❖

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

**ในกรณีที่ผู้โดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทางที่ท่านได้ทำการจองไว้กับทางบริษัทฯ กรุณา
แจ้งให้กับทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชำระเงินค่าตั๋วดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี **

1. เอกสารประกอบขอวีซา่ เข้าประเทศอียิปต์ กรณีผู้เดินทางจองน้อยกว่า 21 วัน
- หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสำหรับประทับตราวีซ่า
และตราประทับ เข้าประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 4 หน้าเต็ม
- รูปถ่าย ต้องเป็นขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาว เท่านั้น ทางสถานฑูตไม่รับ
พิจารณารูปถ่ายทีเ่ ป็นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง หรือรูปที่นำมาตัดต่อ
- หลักฐานการงาน กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง สำเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีม่ ีชื่อของผู้
เดินทางแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุ้นส่วน (ไม่ต้องใช้ตัวจริง)
***** สำคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนา และประทับตราบริษทั เป็นสำคัญ *****
กรณีเป็นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานทีส่ ังกัด มีข้อความระบุตำแหน่ง เงินเดือน รายได้
วันเริ่มทำงาน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องประทับตราบริษัทรับรองเป็นสำคัญ
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับของ
ทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสำเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสำเนา
- หลักฐานการเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเ้ ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น(ไม่เอาSTATEMENT)
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซา่ ประเทศอียิปต์และข้อต่าง ๆ
*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ทกุ ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามทีร่ ะบุ พร้อมส่งมอบเอกสาร
ประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธ
การอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครัง้ )
*** ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินจิ ของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ได้ระบุ
ไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครัง้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้
*** อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย หากท่านมี
ข้อสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
2.ตัวอย่างเอกสารในการยืน่ วีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ
ต้องส่งให้กับทางบริษัทก่อนการเดินทาง 21 วัน
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