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กําหนดการเดินทาง 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560
วันแรก
สนามบิ นสุวรรณภูมิ-กรุงโดฮา-เมืองอเล็กซานเดรีย

09.20 น.

พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน P ประตู 6 สายการบิน Qatar Airways เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึน้ เครือ่ ง
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดย Qatar Airways เทีย่ วบินที่ QR 831

12.10 น.

เดินทางถึง สนามบิ นกรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า (แวะเพื่อเปลีย่ นเทีย่ วบิน)

15.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย โดย Qatar Airways เทีย่ วบินที่ QR 1317

17.35 น.
คํ่า

เดินทางถึง สนามบิ น อเล็กซานเดรีย นําท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (1)
พักค้างคืน ณ โรงแรม Mercure Alexandria Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

ป้ อมปราการอเล็กซานเดรีย-หลุมฝังศพใต้ดิน – กรุงไคโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
นํ าท่านเที่ยวชมความสวยงามของ เมื องอเล็กซานเดรีย Alexandria เป็ นเมืองสําคัญ ในสมัยที่
โรมันปกครองประเทศอียปิ ต์ แต่เดิมนัน้ เป็ นหมู่บ้านประมง ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปี ก่ อน
คริสตกาล และเมื่อประมาณ 332 ปี ก่อนคริสตกาล หรือประมาณ 2,300 กว่าปี ก่อน พระเจ้าอเล็ก
ซาน เดอร์มหาราช มาพบเข้าจึงได้มคี ําสังให้
่ มกี ารปรับปรุงและขยายเมืองขึน้ เพื่อทีจ่ ะใช้เป็ นเมือง
หลวง โดยได้ตงั ้ ชื่อเมืองให้ใกล้เคียงเหมือนกับพระองค์ให้มากที่สุด เมืองอเล็กซานเดรียแห่งนี้ยงั
เป็ นสถานทีส่ ําคัญในตํานานรักอันยิง่ ใหญ่ทโ่ี ด่งดังไปทัวโลกของราชิ
่
นีผู้เลอโฉม ที่มชี ่อื ว่า พระนาง
คลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี่ ปั จจุบนั เมืองอเล็กซานเดรียมีขนาดใหญ่เป็ นอันดับ
สองของประเทศอียปิ ต์ มีช่อื เสียงทางด้านเป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศ โดยติดกับทะเลเมดิเตอร์เร
เนี่ยน นํ าท่านเข้าชมภายใน ป้ อมปราการซิ ทาเดล Citadel ในอดีตเป็ นทีต่ งั ้ ของประภาคารฟาโรส
นับว่าเป็ น หนึ่งในสิง่ มหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณ ปั จจุบนั เหลือแต่เพียงส่วนทีเ่ ป็ นรากฐาน และ
ได้รบั การทํานุ บํารุงต่อเติมจาก สุลต่าน เกย์ตเบย์ โดยได้พยายามรวบรวมซากเดิมบางส่วนเข้ามา
ให้เหมือนกับของเดิมมากที่สุด ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย จากนัน้ นํ าท่านนํ า
ท่านเข้าชม หลุมฝั ง ศพใต้ ดิ นแห่ งอเล็กซานเดรีย The Catacomb of Kom El Shokafa เป็ น
หนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็ นสุสานของชาวโรมันในอดีตกว่า 50,000 คน สุสาน

06.00 น.

ใต้ดนิ แห่งนี้มสี ามชัน้ ชัน้ แรก มีไว้สําหรับลําเลียงโลงและศพ ชัน้ สอง เป็ นที่ฝังศพ และ ชัน้ ที่สาม
เป็ นทีร่ วมญาติ เพื่อระลึกถึงผูท้ เ่ี สียชีวติ โดยจัดให้มกี ารเลีย้ งสังสรรค์กนั ทัง้ วัน มีเรื่องเล่าว่า ตอนที่
นักโบราณคดีได้คน้ พบหลุมฝั งศพใต้ดนิ แห่งนี้เป็ นครัง้ แรกนัน้ บนโต๊ะยังมีขวดไวน์ และ จาน วางอยู่
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จากนัน้ นํ าท่านชม เสาปอมเปย์ Pompeys Pillar สร้างในสมัยที่โรมันเรืองอํานาจปกครองอียปิ ต์
เป็ นเสาแกรนิต มีความสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็ นชื่อเพื่อนคนสนิทของ จูเลียส ซีซ่า ผูน้ ํ าที่ยงิ่ ใหญ่
แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทัง้ สองได้กลายเป็ นศัตรูต่อกัน และ ปอมเปย์ ก็ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็ก
ซานเดรียในอียปิ ต์แห่งนี้ และได้ถูกชาวอียปิ ต์ฆ่าเสียชีวติ ปั จจุบนั นี้น้ีเหลือเพียงแค่เสาโบราณ ที่ม ี
เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบกรีก ตัง้ สูงอยู่อย่างโดดเด่น และสฟิ งซ์อกี สองตัว ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึกได้ตามอัธยาศัย พร้อมชม ทะเลเมดิ เตอร์เรเนี ยน ที่สวยงาม ผ่านชม สวนสาธารณะมอน

กลางวัน
บ่าย
คํ่า

ตาซาร์ ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ ฟารุค เป็ นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิ ดของทวีป
แอฟริกา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (3)
นําท่านเดินทางสู่ กรุงไคโร Cairo (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคํ่าแบบ บุฟเฟต์บนเรือ (4) ล่องไปตามแม่น้ํ าไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงาม ของ
แสงสียามคํ่าคืนสองฟากฝั ง่ แม่น้ํ าไนล์ พร้อมชม และ ร่วมสนุ กกับการแสดง ระบําหน้ าท้อง Belly
Dance อันเลื่องชื่อ และมีการแสดงพืน้ เมือง ประกอบดนตรี ให้ท่านได้เพลิดเพลินโดยตลอด
พักค้างคืนณ โรงแรม Grand Pyramids Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เมืองเมมฟิ ส – เมืองโบราณซัคคาร่า – เมืองกีซ่า – พิ พิธภัณฑ์
กระดาษปาปิ รุส – โรงงานนํ้าหอม – ช้อปปิ้ งตลาดข่านเอลคาลิ ลี่

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิ ส Memphis เป็ นเมืองหลวงแห่งแรกในยุคอียปิ ต์โบราณ กว่า 5,000
ปี เป็ นเมืองทีไ่ ด้รบั การบันทึกในประวัตศิ าสตร์ว่ามีความสําคัญในการทีร่ วบรวมอียปิ ต์ตอนบน และ
อียปิ ต์ต อนล่าง ให้รวมเข้ากันเป็ นหนึ่ งเดียว โดย กษัต ริย์เมนา แห่ งราชวงศ์ท่ี 1 นํ าท่ านชม รูป
แกะสลักขนาดยักษ์ ทีแ่ กะสลักจากหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์ รามเสสที่ 2 ฝีมอื การแกะสลักนัน้
ต้ อ งยอมรับ ว่ า ฝี ม ือ ยอดเยี่ย มเป็ นอย่ า งมาก นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งเมื อ งโบราณซั ค คาร่ า

กลางวัน
บ่าย

Saqqara เพื่อ ชม ปี รามิ ด ขัน้ บันได เป็ นสิ่งก่ อ สร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็ น สถานที่ฝั งพระศพของ
กษัตริยซ์ อเซอร์ และเป็ นต้นแบบของปี รามิดในยุคต่อ ๆ มา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (6)
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองกี ซ่า Giza นํ าท่านชม มหาปี รามิ ด Giza Pyramids ได้รบั การยกย่องว่า
เป็ นหนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งใช้เป็ นที่บรรจุพระบรมศพของกษัตริยค์ อี อปส์ Cheops
หรือ คูฟู ซึ่งพระองค์เป็ นผู้ส ร้างขึ้นมาเอง เมื่อ ก่ อนคริส ตกาลประมาณ 25,800 ปี นับอายุจนถึง
ปั จจุบนั กว่า 4,500 ปี ถือว่า เป็ นปี รามิด ที่ยงิ่ ใหญ่ ท่สี ุดในโลก ถือว่าเป็ นสิง่ ก่ อสร้างที่ยงิ่ ใหญ่ และ
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เก่าแก่ทส่ี ุด ใช้เวลาในการก่อสร้างทัง้ สิน้ 30 ปี โดยใช้แรงงานมากกว่าแสนคน สร้างโดยการตัดจาก
แท่งหินทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นพิเศษ โดยทีห่ นิ แต่ละก้อนนัน้ จะต้องวางแนบชิดติดกันให้ได้มากทีส่ ุด ซึ่ง
แม้แต่ เพียงกระดาษที่เป็ นแผ่นก็ไม่สามารถสอดผ่านเข้าไปในก้อนหินได้ นํ าท่านชม ตัวสฟิ งซ์ ที่
แกะสลักมาจากเนินหินธรรมชาติ โดยมีส่วนหัวเป็ นพระภักตร์ของฟาโรห์ และลําตัวนัน้ เป็ นสิงโต
(กรณี ที่ ท่านสนใจจะขี่ อูฐ กรุณ าติ ดต่ อหัวหน้ าทัวร์ ราคาประมาณ 10-15 USD ต่ อ อูฐหนึ่ ง
ตัว) ได้เวลาพอสมควรนํ าท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์กระดาษปาปิ รุส Papyrus Museum ท่านจะ
ได้ชมกระดาษชนิดแรกของโลกทีท่ าํ จากต้นกก ใช้บนั ทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้า และเหตุการณ์ท่ี
สําคัญ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสมัยอียปิ ต์โบราณ จากนัน้ นํ าท่านแวะชม โรงงานผลิ ตหัวนํ้ าหอม กล่าวกัน
ว่ า การทํ า นํ้ าหอมนี้ ม ีก ารสืบ ทอดมาตัง้ แต่ ส มัย พระนางคลีโ อพัต รา และสถานที่แ ห่ ง นี้ ย ัง เป็ น
ศูนย์กลางการผลิตหัวนํ้ าหอมที่มขี นาดใหญ่ ส่งให้กบั นํ้ าหอมแบรนด์ ดัง ๆ มากมายหลายยีห่ ้ออีก
ด้ว ย นํ า ท่ านสู่ แหล่ ง ช้ อ ปปิ้ งที่ม ีช่ ือ เสีย งของอีย ิป ต์ ตลาดข่ า นเอลคาลี ลี่ Khan El Khalili

คํ่า

Bazaars เป็ นตลาดทีส่ าํ คัญทีส่ ุดและใหญ่ทส่ี ุดของกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองทีม่ ี
หลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ ง ไม่ว่าจะเป็ นขวดนํ้ าหอมที่ทําด้วยมือ เครื่องทองรูปพรรณ
และ เพชร พลอย ทีม่ ลี วดลายแบบอาหรับ พรม และของทีร่ ะลึกต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม (7)
พักค้างคืน ณ โรงแรม Grand Pyramids Hotel 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

พิ พิธภัณฑ์แห่งชาติ อียิปต์ – ป้ อมปราการ – สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี - กรุงเทพมหานคร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8)
นํ าท่านเข้าชม พิ พิธ ภัณ ฑ์แห่ งชาติ อี ยิปต์ Egyptian Museum อันเลื่องชื่อเป็ นสถานที่รวบรวม
ศิล ปวัต ถุ โบราณที่สําคัญ (ค่ าบัต รเข้ าชมมัม มี่ ข องพระมหากษั ต ริ ย์ท ัง้ 11 พระองค์ ไม่ ไ ด้
รวมอยู่ในรายการ หากลูกค้ าท่ านใดสนใจเข้ าชม กรุณ าติ ดต่ อได้ ที่ หวั หน้ าทัวร์ ค่ าเข้าชม
ท่ านละประมาณ 100 อี ยิตป์ ปอนด์ หรือ ประมาณ 20 USD ) นํ าท่านชม โลงศพทองคําแท้
พร้อมหน้ ากากทองคํา Tutankhamen ซึง่ เป็ นหน้ากากทองคําของฟาโรห์ตุตนั คาเมน ทีม่ ชี ่อื เสียง
โด่งดังไปทัวโลก
่
และสมบัตสิ ่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่น ต่าง
ๆ รถศึก และ เก้าอี้บลั ลังก์ทองคํา ซึง่ ภาพบนบนพนักเก้าอี้ทแ่ี สนโรแมนติก เป็ นภาพของฟาโรห์ตุ
ตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้ และ มีพระมเหสีของพระองค์กําลังทานํ้ ามันหอมให้ ทัง้ คู่ใส่รองเท้า
แตะคนละข้าง แสดงถึงความรักและความเผื่อแผ่อนั ลึกซึง้ ท่านสามารถชมสมบัตอิ นั ลํ้าค้าอื่น ๆ อีก
เป็ นจํานวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ทีม่ ฝี ี การทําที่ประณีต สิง่ ของทัง้ หมดที่ท่านเห็น
เหล่านี้ลว้ นแล้วแต่มอี ายุยาวนานมากกว่า 3,000 ปี
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19:20 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง (9)
นําท่านขึน้ ชม ป้ อมปราการ Citadel ซึง่ ถูกสร้างขึน้ โดย ซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 และสร้าง
แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการต่อสูก้ บั พวกทําสงครามครูเสด ภายในท่านจะได้ชมที่
พั ก และที่ ต ั ง้ ที่ ทํ า การของรัฐ บาลในสมัย นั ้น นํ า ท่ า นชม สุ เ หร่ า แห่ โ มฮัม หมัด อาลี
Mohamed Ali Mosque สร้ า งขึ้ น ในปี ค.ศ. 1830 และสร้ า งแล้ ว เสร็ จ ในปี ค.ศ. 1857
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก สร้างตามแบบอย่างออตโตมัน หรือ ตุรกีในปั จจุบนั ภายในมี
นาฬิกาบนลานใหญ่ในสุเหร่า ซึง่ เป็ นของขวัญในการแลกเปลีย่ นกับอนุ สาวรียป์ ลายแหลมโอ
บิลสิ ก์ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีอนั ต่ อกันระหว่างอียปิ ต์และฝรังเศส
่
พร้อม ชมวิ วของเมืองไคโรจากมุมสูง ได้เวลาพอสมควร นํ าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways เทีย่ วบินที่ QR 1302

23.25 น.

เดินทางถึง สนามบิ นกรุงโดฮา (แวะเพื่อเปลีย่ นเทีย่ วบิน)

วันที่ห้า

กรุงเทพมหานคร

02.20 น.
12.40 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways เทีย่ วบินที่ QR 836
เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*******************************************************************

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ เด็กอายุ 2-12 เด็กอายุ 2-12 ปี เด็กอายุ 2-12 ปี พัก
ปี พักร่วมกับ
พักร่วมกับ
พักร่วมกับ
เดี่ยว
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
1 ท่าน
2 ท่าน
ไม่มีเตียง
มีเตียง
มีเตียง
30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2560 32,900
32,900
32,900
32,900
3,000
**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคานํ้ ามันทีป่ รับขึน้ ลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริงทีส่ ายการบินประกาศปรับ
และทีม่ เี อกสารยืนยันเท่านัน้ (คิด ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560) **
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อัตราค่าบริการนี้ รวมถึง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ นักท่องเทีย่ ว Qatar Airways (นํ้าหนักกระเป๋าเดิ นทาง ไม่เกิ น 30 ก.ก./ท่าน)
ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ํามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศอียปิ ต์
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคลุมผูท้ ี่มีอายุเกิ น 85 ปี )
ค่าทีพ่ กั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมือ้ ทีร่ ะบุในโปรแกรม, นํ้าดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนําเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีท่ ุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าทีไ่ กด์คนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าวีซ่าท่องเทีย่ ว

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมถึง
1. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครือ่ งดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุ
2. ค่าทิปไกด์ท้องถิน่ (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิ ดเป็ น 4 วัน รวมเท่ ากับ
20 USD)
3. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิ ดเป็ น 5 วัน รวมเท่ากับ 20 USD)
4. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% (ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกํากับภาษี)
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 15,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จํากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733 – 1 – 01222 – 4 (บัญชีกระแสรายวัน)
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149021
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50-59 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 49 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 35 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย

HIG EGY(QR)SEP

7

หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่มีผ้เู ดิ นทางตํา่ กว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
ในกรณี ที่มีผเ้ ู ดิ นทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิ่ มเงิ นท่านละ 2,000.- บาท จึงสามารถออกเดิ นทางได้
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีท่เี กิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของ
สายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่ อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ
ทัง้ นี้จะคํานึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุดเนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบ
เหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ที ่านปฏิเสธหรือสละ
สิทธิ ์ ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ท่ี
ท่านชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ
หลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบ
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักท่องเทีย่ วใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
 ตั ๋วเครือ่ งบินนี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ออกตั ๋วแล้วไม่สามารถทํา refund ได้ ทุกกรณี
 เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น บริษทั
ฯ ไม่สามารถคืนเงินท่านได้ในทุกรณี
เอกสารสําหรับทําวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศอียิปต์
สแกนด์ หน้าพาสปอร์ต (สี) ต้องส่งก่อนการเดินทาง 21 วัน พาสปอร์ต ต้องมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง และต้องมีหน้าทีเ่ หลือไว้สาํ หรับประทับตรา ไม่น้อยกว่า 2 หน้า
หมายเหตุ

ในกรณีทส่ี ่งหลัง 3 อาทิตย์ จะต้องยืน่ วีซ่า ทีส่ ถานทูต อียปิ ต์
ประจําประเทศไทย และต้องเสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ 2,500 บาท

