EGP PRO7N(MS) NOV-JAN











1

อี ยิปต์ แหล่งอารยะธรรมโบราณลุ่มแม่น้าไนล์
ล่องเรือสาราญแม่น้าไนล์ ระดับ 5 ดาว ดีลักซ์
อั สวาน ชมวิหาร คอมออมโบ ศิลปะกรีก-โรมัน
เอ็ ดฟู วิหารเอ็ ดฟู แหล่งประวัติศาสตร์และอารยะธรรมของประเทศอี ยิปต์
ลักซอร์ ชมหุบผากษัตริย์, วิหารลักซอร์และวิหารแห่งคานัค
เมมฟิ ส เมืองหลวงเก่ายุคอี ยิปต์โบราณ ชมปิ รามิดขั้นบันได
ชมมหาปิ รามิด แห่งกีซ่า และสฟิ งซ์
ไคโร พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ แหล่งสะสมโบราณวัตถุ
พักบนเรือสาราญ 3 คืน และ โรงแรมระดับ 4 ดาวมาตรฐาน 4 คืน

กาหนดการเดิ นทาง
2 – 11 พฤศจิ กายน 2560 / 18 – 27 มกราคม 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ
21.30 น.
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียปิ ต์แอร์ Egypt Air (MS) (ใช้ประตู
ทางเข้าอาคารหมายเลข 8)
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วันที่สอง
00.55 น.
06.05 น.
07.30 น.

12.35 น.
14.00 น.
กลางวัน

2

กรุงเทพฯ – ไคโร – อัสวาน
ออกเดินทางโดยสายการบินอียปิ ต์แอร์ เทีย่ วบินที่ MS961 มุง่ หน้าตรงสู่ไคโรโดยไม่แวะทีไ่ หนเลย
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชัวโมง
่ 30 นาที)
ถึงสนามบิ นกรุงไคโร (ตามเวลาท้องถิน่ ทีไ่ คโร ซึง่ ช้ากว่ากรุงเทพฯ 5 ชัวโมง)
่
ผ่านขัน้ ตอนการ
ตรวจคนเข้าเมือง
นําท่านเดินทางไปชม สุสานทหารนิ รนาม ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อเป็ นทีพ่ กั ชัวกาลนานของทหารอี
่
ยปิ ต์ท่ี
เสียชีวติ ในสงครามกับอิสราเอล และเป็ นสุสานของอดีตประธานาธิบดีอลั วา ซาดัด ทีเ่ สียชีวติ ด้วย
ฝีมอื ทหารองค์รกั ษ์ของเขาเองขณะทีก่ ําลังตรวจพลสวนสนาม
.....จากนัน้ เชิญรับประทานอาหารเช้า
ออกเดินทางโดยเทีย่ วบินที่ MS 465 สู่เมืองอัสวาน (ASWAN)
ถึงสนามบินเมืองอัสวาน .....นําท่านลงเรือสําราญ “M/S AMARCO ระดับ 5 ดาวดีลกั ซ์
รับประทานอาหารกลางวันในเรือสําราญ (1)
นําชม วิ หารแห่งพิ เลย์ (TEMPLE OF PHILAE) สร้างในสมัยราชวงศ์สุดท้ายของอียปิ ต์โบราณ
ประมาณ 2,000 กว่าปี มาแล้ว ล่องเรือใบเฟลลุกกา ในแม่น้ําไนล์

20.30 น.

รับประทานอาหารคํ่า ใน เรือสําราญ (2)
ทีพ่ กั .....ค้างคืนบนเรือสําราญ“ M/S AMARCO ”

วันที่สาม
08.00 น.

ล่องเรือสาราญ – คอม ออมโบ – เอ็ดฟู
รับประทานอาหารเช้าภายในเรือสําราญ (3)
พักผ่อนอิรยิ าบถ บนเรือ
ขึน้ ฝั ง่ ชม วิ หารคอม ออมโบ (THE TEMPLE OF KOM OMBO) ซึง่ อยูเ่ หนืออัสวานขึน้ ไป
ประมาณ 50 กิโลเมตร เป็ นศิลปะกรีก-โรมัน ซึง่ ชื่นชมกันว่าน่ ารักทีส่ ุดในอียปิ ต์
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสําราญ (4)
ล่องเรือสู่ เมืองเอ็ดฟู(EDFU) เมืองสําคัญอีกแห่งหนึ่งในสมัยโบราณบนฝั ง่ ซ้ายแม่น้ําไนล์ในอียปิ ต์
ตอนบนทีย่ งั สมบูรณ์ราวกับเพิง่ สร้างเมือ่ วานนี้ เป็ นศิลปะแบบเกรโก้ โรมัน
ดื่มนํ้าชา บนดาดฟ้ าเรือ พร้อมชมทิวทัศน์สองฝั ง่ แม่น้ําไนล์ยามเย็น
รับประทานอาหารคํ่า (5)

12.00 น.
13.00 น.

17.00 น.
19.00 น.
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ทีพ่ กั

พักค้างคืนบนเรือสําราญ “ M/S AMARCO ”

วันที่สี่
07.00 น.

เอ็ดฟู – ลักซอร์
นําท่านขึน้ ฝั ง่ ชม วิ หารเอ็ดฟู (TEMPLE OF HORUS OF
EDFU) ศึกษาสถาปั ตยกรรมและฉากประเพณีความเป็ นอยู่ ซึง่
ถือกันว่าเป็ นประวัตศิ าสตร์อารยะธรรมของอียปิ ต์ทงั ้ ประเทศ
ทีเดียว และชมการต่อสูข้ องเทพเจ้าฮอรัส (HORUS) ซึง่ พุ่ง
ฉมวกปราบเซธ์ (SETH) คือไต้ฝนุ่
รับประทานอาหารเช้าบนเรือสําราญ (6)
เรือล่องสู่ เมืองลักซอร์ (LUXOR) อันเป็ นเมืองทีไ่ ด้ช่อื ว่า “ฮาเร็มแห่งทักษิณ” อยูท่ างตอนใต้ของ
นครธีบส์โบราณ (THEBES) มีโรงแรมและร้านขายของทีร่ ะลึกสําหรับต้อนรับนักท่องเทีย่ วทีแ่ ห่กนั
เข้ามาชมสถานทีต่ ่างๆ ทีอ่ ยูโ่ ดยรอบเมือง มีวหิ ารเทพอามุน -รา (AMUN-RA) ซึง่ เป็ นใหญ่กว่าเทพ
ทัง้ ปวงตระหง่านเหมือนเทพพิมานบนสรวงสวรรค์ อยู่บนฝั ง่
ขวาของแม่น้ําไนล์
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสําราญ (7)
นําท่านชม วิ หารแห่งลักซอร์ (TEMPLE OF LUXOR) ทีอ่ เมน
โนฟิ สที่ 3 โปรดให้สร้างขึน้ ใหม่ให้เป็ นวิหารหินทรายเนื้อ
ละเอียดทีใ่ หญ่โตและสูงกว่าเดิม บนพืน้ ทีล่ าดด้วยแผ่นเงินและ
เครือ่ งหอม ต่อมารามเซสที่ 2 โปรดให้สร้างอุทยานหน้าวิหารอลังการด้วยรูปประติมากรรมทีท่ าํ
ด้วยหินแกรนิตควอทซ์ไซท์และไซยาไนท์
ดื่มนํ้าชา บนดาดฟ้ าเรือ พร้อมชมทิวทัศน์สองฝั ง่ แม่น้ําไนล์ยามเย็น
รับประทานอาหารคํ่า (8)
ทีพ่ กั : พักค้างคืนบนเรือสําราญ “ M/S AMARCO ”

08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
บ่าย

17.00 น.
19.00 น.

วันที่ห้า
07.00 น.

12.00 น.
บ่าย

18.20 น.

ลักซอร์ – ไคโร
รับประทานอาหารเช้าบนเรือสําราญ (9)
นําท่านชม เมืองลักซอร์ทางฝัง่ ตะวันตก (WEST BANK) หุบผากษัตริย์ อันเป็ นสุสานทีใ่ ช้ฝังศพ
ของฟาโรห์แทบทุกพระองค์, วิหารฮัทเชปสุท และ โคลอสซี่ อ๊อฟ เมมนอน
รับประทานอาหารกลางวัน (10)
นําชม วิ หารแห่งคาร์นัค (KARNAK TEMPLE) ซึง่ อยูใ่ นเขตของธีบส์ บนฝั ง่ ขวาของแม่น้ําไนล์
เป็ นวิหารทีป่ ระกอบด้วยอาคารต่างๆ มากมายใหญ่โตทีส่ ุดของอียปิ ต์ ซึง่ ได้รบั การปฏิสงั ขรณ์ต่อ
เติมจากฟาโรห์หลายราชวงศ์ ตัง้ แต่ยคุ อาณาจักรกลางจนถึงสมัยโรมันครอง
เดินทางโดย เที่ยวบิ นที่ MS 360 เพื่อกลับ กรุงไคโร เมืองหลวงของอียปิ ต์ปัจจุบนั เพื่อดูชวี ติ
ความเป็ นอยูข่ องคนอียปิ ต์ในวันนี้แล้วมองย้อนหลังไปเมือ่ ประมาณ 1,350 ปี มาแล้ว ตัง้ แต่ชาว
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19.30 น.
20.30 น.

วันที่หก
07.00 น.
เช้า

12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
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อาหรับผูพ้ ชิ ติ อียปิ ต์ช่อื “AMRIBN AL-AS” สร้างขึน้ นอกเมืองเก่าเมือ่ ปี ค.ศ.641 เป็ นต้นมา แล้ว
พัฒนาขึน้ เรือ่ ยๆ ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 8 และ 9 จนถึงปั จจุบนั นี้เป็ นเวลากว่า 1,000 ปี จึงมี
โบราณสถานเป็ นประจักษ์พยานของความยิง่ ใหญ่เหลือให้ชมอยู่มากมาย แม้ว่าวังเก่า ๆ และซาก
เมืองจะถูกมิจฉาชีพบุกเอาวัตถุโบราณไปขายให้พพิ ธิ ภัณฑสถานต่างๆ ทัวโลกแล้
่
วก็ตาม
ถึงไคโร นําท่านเข้าเมือง
รับประทานอาหารคํ่า (11)
ทีพ่ กั : STEINGENBERGER DOWNTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า
ไคโร – เมมฟิ ส – ซัคคาร่า – ไคโร
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม (12)
นําท่านเดินทางสู่เมืองเมมฟิ ส นําชม เมืองเมมฟิ ส (MEMPHIS) ซึง่ เป็ นเมืองหลวงเก่าของอียปิ ต์
โบราณ ศูนย์กลางการปกครองสําคัญแห่งหนึ่ง (ตัง้ อยูห่ วั ดิน
ดอนสามเหลีย่ มของแม่น้ําไนล์) ตัง้ แต่สมัยราชวงศ์ท่ี 1 เป็ น
เมืองทีไ่ ด้รบั การบันทึกในประวัตศิ าสตร์ว่า มีบทบาทในการ
รวมอียปิ ต์เข้าเป็ นประเทศเดียวเมือ่ 5,000 กว่าปี มาแล้ว
ก่อนจิน๋ ซีฮ่องเต้รวมจีนเกือบ 3,000 ปี ชม
ปิ ระมิ ดแบบขัน้ บันได (STEP PYRAMID) อันเป็ นปิ ระมิดแห่งแรกของอียปิ ต์ ทีเ่ มืองซัคคาร่า
(SAKKARA) ห่างจากไคโรไปทางใต้ประมาณ 28 กม. เป็ นเมืองทีอ่ ยูร่ ะหว่างซากเมืองเก่าเมมฟิ ส
และทีร่ าบสูงทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่าเป็ นสุสานอันสุขสันต์ สําหรับพระมหากษัตริยก์ ว่า 20 พระองค์
และขุนนางข้าราชบริพารในราชสํานักตลอดจนไพร่ฟ้าประชาชนทัวไปด้
่ วย ท่านจะได้ทราบ
เรือ่ งราวของปิ ระมิด ตัง้ แต่ผสู้ ร้างไปจนถึงวิธกี ารสร้าง การตัดหิน และอื่นๆ อีกนานัปการทีน่ ่า
พิศวง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (13)
นําชม มหาปิ ระมิ ด แห่งเมืองกีซ่า (PYRAMIDS OF GIZA)
หนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณทีล่ อื ชื่อของอียปิ ต์
ซึง่ ปั จจุบนั นี้กย็ งั ไม่มใี ครให้คาํ ตอบทีช่ ดั เจนได้ว่า สิง่ ก่อสร้าง
อันยิง่ ใหญ่แห่งนี้ใครเป็ นผูส้ ร้าง และก่อสร้างอย่างไร
สันนิษฐานกันได้แต่เพียงว่า น่าจะมีอายุประมาณ 3,500-4,000
ปี มาแล้ว และชม สฟิ งซ์ (SPHINX) ประติมากรรมขนาดใหญ่
เกิดจากการแกะสลักเนินหินทรายขนาดใหญ่ ทีอ่ ยูด่ า้ นหน้าทางเข้าปิ ระมิดเครเฟร (KHAFRE) ขึน้
เป็ นรูปกึง่ มนุษย์กง่ึ สัตว์ คือมีร่างกายเป็ นสิงโต (ตัวผู)้ และมีพระพักตร์เป็ นฟาโรห์ ซึง่ ชาวอียปิ ต์
นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย “บัวขาว”(14)
ทีพ่ กั : STEINGENBERGER DOWNTOWN หรือเทียบเท่า
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วันที่เจ็ด
07.00 น.
09.00 น.

ไคโร
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม (15)
นําท่านชม พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ อียิปต์ ซึง่ เก็บสะสมโบราณวัตถุล้าํ ค่ามากมาย อาทิ เตียง
ชําแหละศพในการทํามัมมี่ ตูท้ าํ ด้วยหินอ่อนสําหรับเก็บอวัยวะภายในในการทํามัมมี่ และทีส่ าํ คัญก็
คือ ขุมทรัพย์มหาศาลทีค่ น้ พบในหลุมฝั งศพของ “ตุตนั คาเมน” อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็ นโลง
ศพทองคําแท้ หน้ากากทองคํา ฯลฯ เพียงแค่น้กี ค็ ุม้ ค่าแล้ว

13.00 น.
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน (17)
นําท่านชมบรรยากาศ เมืองไคโร เมืองหลวงของอียปิ ต์ปัจจุบนั เพื่อดูชวี ติ ความเป็ นอยูข่ องคน
อียปิ ต์ในวันนี้แล้วมองย้อนหลังไปเมือ่ ประมาณ 1,350 ปี มาแล้ว ตัง้ แต่ชาวอาหรับผูพ้ ชิ ติ อียปิ ต์ช่อื
“AMRIBN AL-AS” สร้างขึน้ นอกเมืองเก่าเมือ่ ปี ค.ศ.641 เป็ นต้นมา แล้วพัฒนาขึน้ เรือ่ ยๆ ตัง้ แต่
ศตวรรษที่ 8 และ 9 จนถึงปั จจุบนั นี้เป็ นเวลากว่า 1,000 ปี จึงมีโบราณสถานเป็ นประจักษ์พยาน
ของความยิง่ ใหญ่เหลือให้ชมอยูม่ ากมาย แม้ว่าวังเก่า ๆ และซากเมืองจะถูกมิจฉาชีพบุกเอาวัตถุ
โบราณไปขายให้พพิ ธิ ภัณฑสถานต่างๆ ทัวโลกแล้
่
วก็ตาม
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (18)
ทีพ่ กั : STEINGENBERGER DOWNTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า

19.00 น.

วันที่แปด
07.00 น.
08.00 น.

13.00 น.

ไคโร – อเล็กซานเดรีย – ไคโร
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม (18)
ออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ALEXANDRIA) เมืองหลวงของประเทศอียปิ ต์
ในช่วงทีถ่ ูกปกครองโดยชาวกรีก ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สร้างโดย พระเจ้าอเล็กซานเด
อร์มหาราช ในช่วงปี 332 ก่อนคริสตกาล เพื่อใช้เป็ นเมืองท่า
สําคัญในการติดต่อกับเมืองมาซิโดเนียเมืองเกิดของพระองค์ และ
เป็ นเมืองทีพ่ ระนางคลีโอพัตราเคยประทับและสิน้ พระชนม์ นําท่าน
ชมสถานทีส่ ําคัญๆ ในเมือง ชม สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย
(CATACOMBS OF KOM ASH-SHUQQAFA) สร้างขึน้ ในช่วง
คริสต์ศตวรรษที่ 2 เป็ นสุสานประกอบพิธศี พในยุคกรีก-โรมัน
รับประทานอาหารกลางวัน (19)
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บ่าย
19.00 น.

วันที่เก้า
07.00 น.

13.00 น.
บ่าย
18.30 น.
.....
22.45 น.
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ชม หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย สถานทีร่ วบรวมหนังสือตํารานานาชนิด ภายในตกแต่งอย่าง
งดงามยิง่ ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางกลับไคโร
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (20)
ทีพ่ กั : STEINGENBERGER DOWNTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า
ไคโร – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม (21)
นําชมป้ อมปราการสมัยโบราณของซาลาดิ น ทีส่ ร้างอยูบ่ นเนินเขาชานกรุงไคโร และชม สุเหร่า
โมฮัมเหม็ด อาลี ทีส่ ร้างด้วยหินอ่อนอลาบาสเตอร์ทงั ้ หลัง อลังการและสวยงามตามรูปแบบการ
สร้างสุเหร่าทีไ่ ด้รบั การยอมรับทัวโลก
่
รับประทานอาหารกลางวัน (22)
ช้อปปิ้ งตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ เพื่อหาซือ้ ของฝากทาง
บ้าน
รับประทานอาหารคํ่า (23)
หลังอาหารนําท่านไปยังสนามบิน
ออกเดินทางโดยสายการบินอียปิ ต์แอร์ เที่ยวบิ นที่
MS960

วันที่สิบ
12.35 น.

กรุงเทพ ฯ
ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
*******************************************************************
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-12 ปี พัก
ร่วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียง
2 – 11 พฤศจิ กายน 2560
76,900
76,900

14,000

18 – 27 มกราคม 2561

14,000

76,900

76,900

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ กรุงเทพ-ไคโร-กรุงเทพ โดยสายการบินอียปิ ต์แอร์ ชัน้ ธรรมดา
2. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินภายในประเทศ ชัน้ ธรรมดา
3. ค่าทีพ่ กั ในโรงแรม 4 ดาว 4 คืน และเรือสําราญ 5 ดาว 3 คืน
4. ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการ

พักเดี่ยว
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5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วในอียปิ ต์ตลอดการเดินทาง
6. ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ทีร่ ะบุในโปรแกรม
7. ค่าวีซ่าเข้าประเทศอียปิ ต์คนละ 60 เหรียญยูเอสดอลล่าร์
8. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
9. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในวงเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามเงือ่ นไขของกรมธรรม์
10. ค่ามัคคุเทศก์บรรยายชมตลอดการเดินทาง
11. ค่าทิปเจ้าหน้าทีบ่ ริการทุกคน เช่น ไกด์ทอ้ งถิน่ คนขับรถ เจ้าหน้าทีเ่ รือ และ คนขับรถม้า
12. ค่าพนักงานขนกระเป๋ าทัง้ ในสนามบิน และ โรงแรม
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าหนังสือเดินทาง
2. ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มนอกเหนือจากทีร่ ะบุ
3. ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสือ้ ผ้า
4. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกินจากทีส่ ายการบินกําหนดท่านละ 20 กิโลกรัม
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
6. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด (บัญชีกระแสรายวัน)
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733 – 1 – 01222 – 4
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149021
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40-49 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 15 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางดูแลคณะ
หมายเหตุ
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เนื่องจากรายการข้างต้นเป็ นรายการทีเ่ สนอขายตลอดปี บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการ
เดินทางอันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ เช่น การเปลีย่ นแปลงตารางการบินภายในประเทศนัน้ ๆ หรือบังเอิญ
ตรงกับวันหยุดเทศกาลประจําปี หรือเนื่องจากฤดูกาลทีเ่ ปลีย่ นแปลง จนทําให้ไม่สามารถดําเนินไปตาม
รายการข้างต้นได้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถเข้าเข้าชมตามรายการได้บริษทั ฯ จะชดเชยค่าเข้าชมคืน หรือจัด
โปรแกรมอื่นทดแทนตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็ นสําคัญ
ในกรณี ที่เกิ ดการล่าช้า หรือ ยกเลิ กเที่ยวบิ นตามโปรแกรม จนทาให้โปรแกรมการท่องเที่ยวต้ องเสีย
หายไป หรือ ขาดหายไปบางส่วน เป็ นสิ่ งที่อยู่นอกเหนื อการจัดการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ไม่
สามารถรับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าวได้***
เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดกับทางบริษทั ฯ แล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือ่ นไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่
นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้าของ
สายการบิน และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
ค่าบริการทีท่ ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกันหากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการ เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าก่อน
สาหรับท่านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ
กรุณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่าน
ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั ฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องตั ๋วเครื่องบิ น
1.
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านจะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบิน และบริษทั ทัวร์เรียกเก็บและการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
ป๊ เป็ นไปโดย
สายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และ
ได้ดาํ เนินการ ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว (กรณีต ั ๋ว REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบินเท่านัน้
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single)
และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรือเทศกาล เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักอาจ
เต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการ ปรับเปลีย่ นเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

การเดิ นทางเป็ นครอบครัว
 หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วติดต่อกัน ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้า
ทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด

เอกสารที่ใช้ ในการขอวีซ่าอียิปต์ (on arrival)
1.
หนังสือเดินทาง มีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า
ถ่ายรูปชัดๆเต็มๆเฉพาะหน้าทีม่ รี ปู ถ่าย ส่งเข้ามาทางไลน์ หรือ อีเมล์

