อเล็กซานเดรีย• เมมฟิ ส • ซัคคาร่า • ปิ รามิดกีซ่า
เดินทางกับสายการบินประจาชาติอิยปิ ต์แอร์ (MS)
พักโรงแรมระดับสี่ดาว พร้อมรายการล่องแม่น้ าไนล์ ชมระบาหน้าท้องอันลือชื่อของอียิปต์
ขอเชิญท่องเที่ยว อียปิ ต์ ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุ ษย์ ค้นหา
ดินแดนแห่งตานานอันลี้ ลับของ ฟาโรห์ ชม มหาปี รามิด 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งมี
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนานมากกว่า 5,000 ปี

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

22:00 น.

คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว
Q เคาน์เตอร์ 14- 20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความ
สะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน

วันที่สอง

กีซ่า – เมมฟิ ส – ซัคคาร่า

00.55 น.
05.50 น.

เหินฟ้ าสู่ ประเทศอิยปิ ต์ โดยสายการบินอิยิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961
ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระในการเดินทางเรียบร้อย
แล้ว น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งไคโร (เวลาท้อ งถิ่ น ช้ากว่ า ประเทศไทย 4 ชั ่วโมง) เข้า โรงแรมเพื่ อ
รับประทานอาหาร
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากไคโรนักเพื่อชม มหาปี รามิด”หนึ่ งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของ
โลก ทั้ง 3พระองค์ ซึ่ งองค์ฟ าโรห์แ ห่ งอี ยิ ป ต์โบราณสร้างขึ้ นเพื่ อฝั งพระศพของพระองค์เอง นั บ เป็ น
สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุด ของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้ น 30 ปี และกาลังแรงงานกว่าแสนคน
ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิ ทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน
ชมตัว สฟิ งซ์ ที่แกะสลักจากเนิ นหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็ นพระพักตร์ของฟาโรห์และลาตัวเป็ นสิงโต
(หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดต่อที่หวั หน้าทัวร์ ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหนึ่งตัว)

เช้า

เที่ยง
บ่าย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิ ส ซึ่งเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็ น
เมืองที่ได้รบั การบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสาคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างให้เป็ นหนึ่ ง
เดียวโดยกษัตริยเ์ มนา ปฐมกษัตริยแ์ ห่ งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอ
ลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝี มือการแกะสลักเป็ นเยี่ยม ระหว่างทางท่านจะได้เห็นต้นอินทผาลัม
ขึ้ นสวยงามเป็ นทิ วแถว เดิ น ทางต่ อไปยังเมืองโบราณที่ ใกล้กัน อี ก เมื องคื อ ซัค คาร่ า เพื่ อชม ปี รามิ ด
ขั้นบันได เป็ นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็ นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริยซ์ อเซอร์ และเป็ นต้นแบบของ ปี
รามิดในยุคต่อมา

คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั OASIS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม

อเล็กซานเดรีย – กรุงไคโร – ล่องเรือแม่น้ าไนล์

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) ถ่ายรูปคู่กบั ป้ อมปราการซิ
ทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็ นที่ต้งั ของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็ นหนึ่ งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ยุคโบราณ ปั จจุบนั เหลือเพียงส่วนที่ เป็ นฐานและได้มีรบั การทะนุ บารุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดย
รวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนที่สวยงาม
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาเที่ ย วชม เมื องอเล็กซานเดรี ย ซึ่ งเป็ นเมื องสาคัญ ในสมัย โรมันปกครองอี ยิ ปต์ เดิ มที เป็ นหมู่บา้ น
ประมงเล็ ก ๆ ที่ ชื่ อว่า ราคอนดาห์ เมื่ อ 1,200 ปี ก่ อ นคริ สตกาล จนเมื่ อ 332 ปี ก่ อ นคริ สตกาลหรื อ
ประมาณ 2,300 กว่าปี ก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อ
เป็ นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี้ ยังเป็ นสถานที่สาคัญใน
ตานานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอน
โทนี และปั จจุบันเมืองนี้ ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ เป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิ
เตอร์เรเนี ย นที่ มี ชื่ อ เสี ย งแห่ งหนึ่ งของโลก ชม หลุ ม ฝั ง ศพใต้ดิ น แห่ ง อเล็ ก ซานเดรี ย 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์แห่งโลกยุ คกลาง สุสานของขาวโรมันในอดี ตมีกว่า 50,000 ศพ สุ สานใต้ดินแห่งนี้ มีสามชั้น
ชั้นที่ 1 มีไว้สาหรับลาเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็ นที่ ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็ นที่ รวมญาติ เพื่อระลึกถึ ง
ผูต้ าย โดยมีการเลี้ ยงสังสรรค์กนั ทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดี คน้ พบที่นี่เป็ นครั้งแรก บนโต๊ะยัง
มีขวดไวน์ และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย์ เป็ นสิ่งสาคัญ โบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็ นเสา
แกรนิ ตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็ นชื่อเพื่อนสนิ ทของ จูเลียส ซีซ่า ผูน้ าที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้ง
สองได้กลายเป็ นศัตรูกนั และปอมเปย์ได้หลบหนี มายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์
ฆ่าเสียชีวิต ปั จจุบันนี้ เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิ งซ์อีกสองตัว / ได้
เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองหลวงกรุงไคโร

เที่ยง
บ่าย

คา่

 บริการอาหารคา่ บุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่ น้ าไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยาม คา่ คืนสอง
ฟากฝั ง่ แม่ น้ า พร้อมชม และร่วมสนุ กกับการแสดง ระบาหน้าท้อง(Belly Dance) อันเลื่องชื่อและ
การแสดงพื้ นเมืองต่างๆประกอบดนตรี
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั OASIS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่

ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียปิ ต์ – ตลาดข่าน เอลคาลิลี่

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวอิยิปต์ที่แออัดอยู่ในเมืองหลวงถึง 15 ล้านคน
ซึ่งถือว่าเมืองที่ติดอันดับในความแออัดของชุมชนอันดับต้นๆ ของโลก ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่ง
เริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวกรีกในแบบตามอย่าง
ออตโตมัน หรือ ตุรกีในปั จจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็ นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับ
อนุ สาวรียป์ ลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอนั ดีระหว่างอียิปต์ฝรัง่ เศส

เที่ยง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นาคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียปิ ต์ อันเลื่องชื่อ เป็ นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมาย
ที่สุด (ค่าบัตรเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริยท์ ้งั 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเข้า
ชมกรุณาติดต่อที่หวั หน้าทัวร์ ค่าเข้าชมประมาณ 100 อิยิปต์ปอนด์ หรือ ประมาณ 20 USD) ชมโลงศพ
ทองคาแท้พร้อมหน้ากากทองคา ของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมาย
ของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเก้าอี้ บรรลังก์ทองคา ซึ่งภาพบนพนั ก
เก้าอี้ ที่โรแมนติกมากเป็ นภาพของฟาโรห์ตุตนั คาเมนประทับอยูบ่ นเก้าอี้ และมีพระมเหสีของพระองค์กาลัง
ทาน้ ามันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผรอันลึกซึ้ ง นอกจากนี้ ท่าน
ยังจะได้ชมสมบัติอันล้าค่าอื่นๆ อีก จานวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝี มือประณี ต สิ่งของ
ทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี นาท่านไปช้อปปิ้ งสิ้ นค้าพื้ นเมืองอันงดงามที่ ตลาดข่านเอลคาลี
ลี”ตลาดสาคัญทางการค้าขายของพื้ นเและสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้ อของ
พื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นขวดน้ าหอมที่ทาด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชร
พลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกพื้ นเมืองต่างๆ

คา่
23.40 น.

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหินฟ้ ากลับ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MS 960

วันที่หา้

สนามบินสุวรรณภูมิ

12.30 น.

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิ
รูล้ ืมเลือน

หมายเหตุ
• กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย
เป็ นหลัก
• กรณีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ไม่มีหวั หน้าทัวร์จากเมืองไทย
• กรณีเดินทาง 10 ท่าน และต้องการหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท
** ในกรณี ที่ ค ณะออกเดิ น ทางต า่ กว่ า 15 ท่ า น หรื อ ต า่ กว่ า มาตรฐานของการยื น ยัน การเดิ น ทาง จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือต ่ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ ดั รายการ ขอ
พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ตามความเหมาะสม

ในกรณีที่ผโู ้ ดยสารอยูต่ ่างจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์, รถไฟ หรือตั ๋วเครือ่ งบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯทราบทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋วทุกประเภท
มิฉะนั้นทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้ นในกรณีที่ทวั ร์มีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
ราคาเด็กเสริมเตียง ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักห้องละ 2-3 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียว
เพิ่ม

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

อัตราค่าบริการนี้ รวม
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. ค่าตัว๋ เครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินอิยิปต์ และน้ าหนัก
ในการโหลดสัมภาระและอุปกรณ์ในการใช้ส่วนตัว ท่านละ 1 ชิ้ น น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่านตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้ น 2 คืน
ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
ค่าอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ + ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุป๊ ) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย)
ค่าบริการนาทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผูช้ านาญเส้นทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”)
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุตา่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี
ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าภาษี มลู ค่า 7% และ ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิ รามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สัง่ พิเศษนอกเหนื อรายการ, มินิบาร์และทีวี
ช่องพิเศษ ฯลฯ
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 3 วัน เท่ากับ 9 USD)
พนักงานขับรถ ท่านละ 2 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 3 วัน เท่ากับ 6 USD)
ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ทอ้ งถิ่น
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 1 วัน)พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 23 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต

กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั ๋ว
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

***หมายเหตุ***
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15
ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิ ดชอบของหัวหน้า
ทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อ
การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย
การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
4. ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่าน้ ามัน
หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
5. เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ
ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมตั วิ ีซ่าประเทศอียปิ ต์และข้อต่าง ๆ
*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่ง
มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดิ นทาง (ในกรณี ที่ เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทาง
สถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุ มตั ิวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้ง)
*** ในการพิจารณาอนุ มตั ิวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติ ม
จากที่ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทาให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้
*** อนึ่ งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย
หากท่านมีขอ้ สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
*** บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิด จากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย
ความล่าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ

*** ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่าน้ ามันหรือ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
*** เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

ตัวอย่างเอกสารในการยื่นวีซ่า อียิปต์ แบบON ARRIVAL ต้องส่ง
ให้กบั ทางบริษัทก่อนการเดินทาง 21 วัน

