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เดินทางกับสายการบิน โอมานแอร์ (WY)
วันทีเ่ ดินทาง
ไฟลท์บนิ
เวลาออก
เวลาถึง
11 เมษายน 2562 BKK-MCT (WY812)
14.35
17.25
11 เมษายน 2562 MCT-CAI (WY407)
21.30
23.45
15 เมษายน 2562 CAI-MCT (WY406)
18.15
00.20+1
16 เมษายน 2562 MCT-BKK (WY811)
02.20
11.20
*น้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครือ่ งบิน ได้ท่านละ 2 ใบ น้าหนักรวมกันไม่เกิน 30 กิโลกรัม*
Carry on (ถือขึน้ เครือ่ ง) ได้ไม่เกิน 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม Size มาตรฐาน

กาหนดการเดิ นทาง
11 – 16 เมษายน 2562
วันแรก
กรุงเทพฯ สนามบิ นสุวรรณภูมิ - มัสกัต (โอมาน) – ไคโร (อียิปต์)
11.00 น.
พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 7-8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน
โอมานแอร์ (WY) เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่คณะ
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14.35 น.
17.25 น.
21.30 น.
23.45 น.
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ออกเดินทางสู่เมืองมัสกัต เทีย่ วบินที่ WY812 (บริการอาหารและเครือ่ งดื่ม บนเครือ่ ง (เวลาท้องถิน่
ช้ากว่าเมืองไทย 4 ชัวโมง)
่
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองมัสกัต ประเทศโอมาน นําท่านเปลีย่ นเครือ่ งเพื่อเดินทางต่อ
ออกเดินทางสู่เมืองไคโร ประเทศอียปิ ต์ เทีย่ วบินที่ WY407 (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชัวโมง
่ 35 นาที)
เดินทางถึงไคโร ประเทศอียิปต์ หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั ณ โรงแรม Oasis Pyramids หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง

ไคโร – เมมฟิ ส – ซัคคาร่า – มหาปี รามิ ด – สฟริ งค์ – โรงงานน้าหอม –
โรงงานกระดาษปาปี รุส

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมืองเมมฟิ ส (Memphis) ซึง่ เป็ นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุค
อียปิ ต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็ นเมืองทีไ่ ด้รบั การบันทึกในประวัตศิ าสตร์ว่ามีความสําคัญ ในการรวม
อียปิ ต์บนและอียปิ ต์ล่างให้เป็ นหนึ่งเดียวโดยกษัตริยเ์ มนา ปฐมกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์ท่ี 1 ทีน่ ่ที ่านจะ
ได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมอื การแกะสลักเป็ น
เยีย่ ม ระหว่าง ทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานทีโ่ บราณและรูปแกะสลักจากหินทีย่ งั
หลงเหลืออยูใ่ นระดับพืน้ ดิน อีกทัง้ มีตน้ อินทผาลัมขึน้ สวยงามเป็ นทิวแถว….จากนัน้ นําท่านเดินทาง
ออกจากจากเมืองไคโรสู่ เมืองซัคคาร่า (Sakkarah) เพื่อ ชมปี รามิดขัน้ บันได (Stepped Pyramid)
เป็ นสิง่ ก่อสร้างขนาดใหญ่ใช้เป็ นสถานทีฝ่ ั งพระศพของ กษัตริย์ ซอเซอร์ และเป็ นต้นแบบของ ปี รา
มิดในยุคต่อมาท่านจะได้ทราบเรือ่ งของปี รามิดตัง้ แต่ผสู้ ร้างไปจนถึงวิธกี ารสร้าง การตัดหินและอื่นๆ
อีกนานัปการทีน่ ่าพิศวงชวนให้คน้ หา จากนัน้ นําท่านถ่ายรูป ชมห้องเสาต้นกก (Papyrus column,
กําแพง Cobra Wall และ ชมต้นแบบ สุสานโบราณก่อนประวัตศิ าสตร์ (Mustaba)
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กลางวัน
บ่าย
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รับประทานอาหารกลาวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกีเซห์ (Gizeh) ชม มหาปิ รามิ ด (Great Pyramid) เป็ นชื่อเรียกของ
สถานทีฝ่ ั งพระศพ ของเมืองเลโทโพลิสโบราณ (ปั จจุบนั คือ ไคโร)ครอบคลุมพืน้ ที่ 2,000 ตร.ม. บน
ทีร่ าบสูง เป็ นทีส่ งู ชัน ริมขอบทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลาดลงประมาณ 40 ม. มีลาํ คลองจากแม่น้ํา
ไนล์เข้าสู่ ภายใน แยกเขตทะเลทรายออกจากเขตอุดมสมบูรณ์ และเป็ นทีต่ งั ้ ของมหาปิ รามิด 3 องค์
มีขนาดลดหลันกั
่ นตัง้ เรียงรายท่ามกลางทะเลทราย โดยปิ รามิดทัง้ สามองค์น้ี เป็ นอนุสาวรียท์ รง
เรขาคณิต ทีช่ าวกรีกยกย่องว่าเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก องค์ฟาโรห์แห่งอียปิ ต์โบราณสร้าง
เพื่อฝั ง่ พระศพของพระองค์เองเป็ นสิง่ ก่อสร้างทีย่ งิ่ ใหญ่และเก่าแก่ทส่ี ุดของโลก ใช้เวลาสร้างนาน
30 ปี จากหินขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน วางชิดกันแม้กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชมส
ฟิ งซ์ (Sphinx) สลักจากเนินหินธรรมชาติสงู 21 เมตรยาว 73 เมตร อยูด่ า้ นหน้าทางเข้าทางเข้าปิ รา
มิดเครเฟรนส่วนหัวเลียนแบบพระพักตร์เทพฮาร์มาคิส ลําตัวเป็ นสิงสูง 20 เมตร ความยาวตลอด
ลําตัว 57 เมตร ชาวอียปิ ต์นับถือเสมือนหนึ่งเทพเจ้า (หากสนใจขีอ่ ูฐ กรุณาติดต่อทีห่ วั หน้าทัวร์
ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหนึ่งตัว)

นําท่านชม โรงงานทากระดาษปาปิ รุส (Papyrus Factory Outlet) ท่านสามารถเลือกชม งานวาด
ภาพสีน้ําของเหล่าศิลปิ นฝีมอื เยีย่ ม หรือ เลือกซือ้ หาภาพวาดสีน้ําทําจากกระดาษปาปิ รสุ ของอียปิ ต์
อันงดงาม มากมายภายใน Gallery จากนัน้ ชม การสาธิตวิธที าํ กระดาษปาปิ รสุ กระดาษชนิดแรก
ของโลก ใช้บนั ทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยโบราณ

และ ชมโรงงานผลิ ตหัวน้าหอม 100 % (Original Real Perfume Shop) ซึง่ มีให้ท่านเลือกหากว่า
100 กลิน่ อาทิ กลิน่ Aroma, Sandal Wood, Mint, Secret Of Dessert ว่ากันว่าเป็ นกลิน่ นํ้าหอมที่
ชื่นชอบของพระนางคลีโอพัตรา และ กลิน่ Lotus เป็ นกลิน่ ที่ ขายดีมากในหมู่นกั ท่องเทีย่ วทีม่ าเยือน
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เข้าทีพ่ กั โรงแรม OASIS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

ไคโร – อเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดิน – เสาปอมเปย์ – ไคโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่านชมเมืองอเล็กซานเดรีย(Alexandria) ใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากกรุงไคโร เมือง
หลวงของอียปิ ต์ช่วงทีถ่ ูกปกครองโดย ชาวกรีกอยูท่ างทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือของปากแม่น้ําไนล์ตดิ
ทะเล เมดิเตอร์เรเนียน เดิมเป็ นหมูบ่ า้ นประมง เล็ก ๆ สร้างโดย พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ปี
332 ก่อน คริสตกาลเป็ นตํานาน รักอันยิง่ ใหญ่ของพระนางคลีโอพัตรา และ มาร์ค แอนโทนี ปั จจุบนั
เป็ นเมืองตาก อากาศทีม่ ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งของโลก เดินทางผ่านทะเลทราย ทีม่ สี ภาพเป็ นกรวดปูน
ทราย มีหญ้าแห้งขึน้ เป็ น หย่อมๆ พาท่านชมเมืองเก่าและเมืองใหม่ ผ่านชมตลาดพืน้ เมือง และโรง
ละครโบราณยุคโรมัน จากนัน้ นํา ท่านชมหลุมศพใต้ดนิ แห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs) 1 ใน 7
สิง่ มหัศจรรย์แห่งโลกยุค กลางสุสาน ของชาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานแห่งนี้ม ี 3 ชัน้
ชัน้ ล่างมีทางเดินติดต่อถึงกัน ตลอดประมาณ 100 กม. สร้างในศตวรรษที่ 2 ลึก 32 เมตร นับเป็ น
สุสานทีม่ สี ภาพสมบูรณ์และสวยงามทีส่ ุด

กลางวัน
บ่าย

ชม Pompey's Pillar โบราณสถานทีเ่ ก่าแก่ และเป็ นเสาหินทีส่ งู ทีส่ ุดของเมืองอเล็กซานเดรียเป็ น
เสาหินแกรนิตสีแดงจาก เมืองอัสวาน สูง 30 เมตร หัวเสา ประดับด้วยลวดลายคอรินเทรียน (ศิลปะ
กรีก) สร้างถวาย จักรพรรดิ ์ Diocletian ในปี ค.ศ. 297 บริเวณเดียวกันมีรปู แกะสลักสฟิ งซ์ 3 ตัว
และ Nilometers หลงเหลืออยู่
รับประทานอาหารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมป้ อมปราการเคตเบย์ (Qaitbay's Citadel) เป็ นป้ อมปราการโบราณทีม่ ี ความสวยงาม
ตัง้ อยูบ่ นชายฝั ง่ ทะเล เมดิเตอร์เรเนียน โดยป้ อมนัน้ สร้างขึน้ ในช่วงสมัยศตวรรษที่ 15 ในอดีตนัน้
เป็ นทีต่ งั ้ ของประภาคารฟาโรสถือว่าเป็ นหนึ่งในสิง่ มหัศจรรย์ ของโลกยุคโบราณ ปั จจุบนั เหลือเพียง
ส่วนทีเ่ ป็ นฐานและได้มรี บั การทะนุ บาํ รุงต่อเติมจากสุลต่าน เกย์ตเบย์ปัจจุบนั ป้ อมได้กลายมาเป็ น
พิพธิ ภัณฑ์ทางทะเลทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วเข้าชมเป็ นจํานวนมาก....จากนัน้ นําท่านเดินทางกลับสู่กรุงไคโร
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
เข้าทีพ่ กั โรงแรม OASIS HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่

ไคโร – ล่องเรือคลองซูเอช – พิ พิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อียิปต์ – ล่องเรือแม่น้าไนล์ + ชม
ระบาหน้ าท้อง (BELLY DANCE)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ การเดินทางทีไ่ ม่เหมือนใคร หนึ่งในความสําเร็จครัง้ ใหญ่ของอียปิ ต์ในประวัตศิ าสตร์
สมัยใหม่ คลองซูเอช ถือเป็ นหนึ่งในเส้นทางการนําทางทีส่ าํ คัญที่สุดทีเ่ ชื่อมต่อทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
โดยทะเลแดงและเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ของมหากาพย์ปี 1973 ระหว่างอียปิ ต์และอิสราเอล คลองซู
เอซสายใหม่ มีความยาว 35 ก.ม. ขุดคู่ขนานไปกับคลองสุเอซเดิมซึง่ มีอายุ 145 ปี ถือเป็ นเส้นทาง
เชื่อมเอเชียกับยุโรปทีใ่ กล้ทส่ี ุด โครงการนี้ยงั ขุดลอกและขยายฝั ง่ คลองเดิมเป็ นระยะทาง 37 ก.ม.
ด้วยซึง่ จะช่วยย่นเวลาเดินทางสําหรับเรือขาล่องลงใต้ได้ 7 ชัวโมง
่ และรองรับการเดินเรือทีม่ ขี นาด
ใหญ่กว่าเดิมได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าชม พิ พิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็ นสถานทีท่ ร่ี วมศิลปวัตถุโบราณ
มากมายทีส่ ุด (ค่าบัตรเข้าชมมัมมีข่ องพระมหากษัตริยท์ งั ้ 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยูใ่ นรายการ
หากท่านสนใจเข้าชมกรุณา ติดต่อทีห่ วั หน้าทัวร์ ค่าเข้าชมประมาณ 100 อียปิ ต์ปอนด์ หรือ
ประมาณ 12 USD) ชม โลงศพทองคาแท้ พร้อมหน้ากากทองคําของฟาโรห์ตุตนั คาเมนอันดังก้อง
โลกและสมบัตสิ ่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและ
เก้าอีบ้ รรลังก์ทองคํา ซึง่ ภาพบนพนักเก้าอีท้ โ่ี รแมนติกมาก เป็ นภาพ ของฟาโรห์ ตุตนั คาเม ประทับ
อยูบ่ นเก้าอี้ และมีพระมเหสีของพระองค์กําลังทานํ้ามันหอมให้ทงั ้ คู่ใส่ รองเท้าแตะคนละข้างอัน
แสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อนั ลึกซึง้ นอกจากนี้ท่านยังจะได้ชมสมบัตอิ นั ลํ้าค่าอื่นๆ อีกจํานวน
มากเช่น แหวน สร้อย ข้อมือ สร้อยคอ ฝีมอื ประณีต สิง่ ของทัง้ หมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี

เช้า

กลางวัน
บ่าย
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คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า Nile Dinner Cruise ล่องเรือ พร้อมชมโชว์อยี ปิ ต์ อันเลื่องชื่อของอียปิ ต์ และ
สัมผัส บรรยากาศอันงดงามยามคํ่าคืนสองฟากฝั ง่ แม่น้ําไนล์ ชมระบาหน้ าท้อง (Belly Dance)
ศิลปะ สาวชาวอาหรับ ชมระบํากระโปรง ประดับ ไฟสวยงาม (Tanora) ศิลปะแห่งการร่ายรําของ
ชายหนุ่ ม ซึง่ โชว์ลลี าศิลปะการ ควง พรมแบบอาหรับ ซึง่ ต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างน้อย ประมาณ 3
ปี ขน้ึ ไป
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
เช้า

สุเหร่าโมฮัมเหม็ดอาลี – ช้อปปิ้ งตลาดข่านแอลคาลิ ลี่ – สนามบิ น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Al) สุเหร่าทีใ่ หญ่และสูงทีส่ ุดในกรุงไคโร
สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ.1848 เป็ นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัว
สุเหร่า และ ส่วนของสนาม บริเวณตรงกลางนํ้าพุ ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ต้องการให้ม ี
รูปแบบเหมือน Blue Mosque ทีอ่ สิ ตันบูล แต่ทาํ ได้ไม่เหมือน ตรงกลางเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มมีโดมขนาด
ใหญ่สงู 52 เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน
Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลามหน้าสุเหร่ามี หอนาฬิกาทีพ่ ระเจ้า
หลุยส์ฟิลปิ ป์ แห่งฝรังเศสมอบให้
่
รฐั บาลอียปิ ต์เป็ นของขวัญแลกกับเสาโอเบลิสก์ ทีต่ งั ้ อยูท่ ่ี Place de
la Concorde กรุงปารีส

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ อิสระให้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าพืน้ เมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิ ลี่ (Khan El Khalili Bazaar)
หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ, เครือ่ งเงิน, ร้านทอง, เสือ้ ผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุรว่ ม 200 ปี
ฟิ ชาวี คอฟฟี่ เฮาส์เปิ ดขาย ตลอด 24 ชม. นักท่องเทีย่ วนิยมไปสัมผัส เชิญซือ้ คาร์ทซู จีท้ ําด้วย
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ทองคําหรือเงินแกะสลักชื่อแบบภาษาอียปิ ต์โบราณ (Hieroglyphic Characters) ในรูปทรงยาวเก๋
,สวยแปลก แปลว่ามีอายุยนื ยาวอดีตองค์ฟาโรห์ใช้สลักชื่อขององค์เองตามโบราณสถานและสุสาน
ของพระองค์
ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองมัสกัต โดยเทีย่ วบินที่ WY406 สายการบินโอมานแอร์

มัสกัต (โอมาน) – สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
เดินทางถึง เมืองมัสกัต นําท่านเปลีย่ นเครือ่ งเพื่อเดินทางต่อ
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ เทีย่ วบินที่ WY811
ถึงกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ
******************************************************************
(โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-12 ปี พัก
ร่วมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
ไม่มีเตียง
11-16 เมษายน 2562
43,500
43,500
วันที่หก
00.20 น.
02.20 น.
11.20น.

พักเดี่ยว

5,500

อัตรานี้ รวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินโดยสารไป-กลับ กลับ กรุงเทพ–ไคโร–กรุงเทพ ชัน้ ประหยัดโดยสายการบิน โอมานแอร์
(WY) รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
2.
ค่าทีพ่ กั ห้องละ 2 ท่านในโรงแรมระดับ 4 ดาว ตามทีร่ ะบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทัง้ สิน้ 3 คืน
พร้อมอาหารเช้า
3.
ค่ารถปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ พร้อมคนขับรถทีช่ าํ นาญเส้นทาง
4.
ค่าอาหารทุกมือ้ ทีร่ ะบุตามรายการ
5.
ค่าบัตรเข้าชมสถานทีแ่ ละการแสดงทุกแห่งทีร่ ะบุตามรายการ
6.
ค่าวีซ่าประเทศอียปิ ต์ (วีซ่ากรุป๊ ) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (สําหรับผูถ้ อื หนังสือเดินทาง
ไทย)
7.
บริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผูช้ ํานาญเส้นทาง
8.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท เงือ่ นไขตาม
กรมธรรม์
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าหนังสือเดินทาง
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ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3 %
ค่าขีอ่ ูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิ รามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมีฟ่ าโรห์ 11 พระองค์ ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครือ่ งดื่ม สังพิ
่ เศษนอกเหนือรายการ, มินิบาร์
และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และ พนักงานขับรถ ท่านละ 5 USD / ท่าน / วัน (รวม 5 วัน x 3 = 25 USD ต่อ
ท่าน)
ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ประมาณท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ทอ้ งถิน่ แต่ทงั ้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั
ความประทับใจของลูกค้า ทางบริษทั มิได้มกี ารบังคับแต่อย่างใด

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท (หลังการจองภายใน 3 วัน) พร้อมส่งสําเนาหนังสือเดินทาง
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริ ษทั จะถือว่าท่ านยกเลิ กการเดิ นทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 15 ท่านขึน้ ไปมีหวั หน้าทัวร์เดินทางดูแลคณะ
หมายเหตุ
1. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทํากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15
ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ที าง บริษทั ฯ ยินดีคนื เงินให้ทงั ้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
2. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทส่ี ญ
ู หาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ ทีเ่ กิดขึน้ ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย
การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ อุบตั เิ หตุต่าง ๆ
4. ราคานี้คดิ ตามราคาบัตรโดยสารเครือ่ งบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่า
นํ้ามัน หรือ ค่าเงินแลกเปลีย่ น ทางบริษทั สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะปรับราคาตั ๋ว ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
5. เนื่องจากรายการทัวร์น้เี ป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินในทุกกรณี
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6. หากลูกค้าท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ลูกค้าต้องชําระค่าวีซ่าตามทีส่ ถานฑูตฯ เรียกเก็บ
7. สาหรับท่านที่ จะออกบัตรโดยสารเครื่องบิ นภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ
กรุณาแจ้งบริ ษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะที่ท่านจองไว้สามารถออกเดิ นทางได้หรือไม่ หากท่าน
ออกบัตรโดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริ ษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิ ก บริ ษทั ฯไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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
1. หนังสือเดิ นทาง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือ
สําหรับประทับตราวีซ่า และ ตราประทับเข้าประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2. รูปถ่าย ต้องเป็ นรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และต้องเป็ นรูปถ่ายทีม่ ี พืน้
หลังสีขาว เท่านัน้ ทางสถานฑูตไม่รบั พิจารณารูปถ่ายทีเ่ ป็ นรูปสติก๊ เกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพ
ลาลอยด์ และรูปถ่ายทีม่ วี วิ ด้านหลัง หรือรูปทีน่ ํามาตัดต่อ
3. หลักฐานการงาน
3.1
กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง สําเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีม่ ี
ชื่อของผูเ้ ดินทางแสดงความเป็ นเจ้าของกิจการ เป็ นกรรมการ หรือ หุน้ ส่วน (ไม่ตอ้ งใช้ตวั จริง)
***** สําคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสําเนา และประทับตราบริษทั เป็ นสําคัญ *****
3.2
กรณีเป็ นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษทั หรือหน่วยงานทีส่ งั กัด มีขอ้ ความ
ระบุตําแหน่ง เงินเดือน รายได้ วันเริม่ ทํางาน และช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้ลาหยุดงาน เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านัน้ และจะต้องประทับตราบริษทั รับรองเป็ นสําคัญ
3.3
กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันทีก่ ําลังศึกษาอยู่
พร้อมตราประทับของทางโรงเรียน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตร
นักศึกษา พร้อมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสําเนา
4.หลักฐานการเงิ น
4.1 ใบรับรองสถานะทางการเงิน/BANKGARUANTEEในชื่อของผูเ้ ดินทางจากทางธนาคารเป็ น
ภาษาอังกฤษ เท่านัน้ หมายเหตุเกีย่ วกับการขอนุ มตั วิ ซี ่าประเทศอียปิ ต์และข้อต่าง ๆ
4.2 ในการยืน่ ขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบ
ตามทีร่ ะบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ใน
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กรณีทเ่ี อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานฑูตฯอาจจะปฏิเสธการอนุมตั วิ ซี ่าของท่านได้และท่าน
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครัง้ )
ในการยืน่ ขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ทุกๆท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบ
ตามทีร่ ะบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ใน
กรณีทเ่ี อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานฑูตฯอาจจะปฏิเสธการอนุมตั วิ ซี ่าของท่านได้และท่าน
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครัง้ )
อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯซึง่ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัตขิ องลูกค้า
ในแต่ละรายหากท่านมีขอ้ สงสัยใดๆโปรดสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ตลอดเวลา ทางบริษทั ฯ
จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ทีน่ ้ี

