เที่ยวไคโร อเล็กซานเดีย
ที่พกั โรงแรม 5 ดาว รวมขี่อ ูฐชมวิว ล่องเรือชมโชว์ระบาหน้าท้อง
*** จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ***
ปิ ระมิดกิซ่า – เมมฟิ ส – ซักคาร่า พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์ – ล่องแม่นา้ ไนล์
พร้อมชมโชว์ระบาหน้าท้อง – ช็อปปิ้ งตลาดข่าน – นอนอเล็กซานเดีย 1คืน
กำหนดกำรเดินทำงปี 2018:
วันที่ 1 /

กรุ งเทพฯ

21.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร์ Q10-12
สายการบิน อียปิ ต์แอร์
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ไคโร– ปิ ระมิด – เมมฟิ ส -ซัคคำปิ ระมิดขั้นบันได
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ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS961 BKK CAI 00.50-06.05 พักผ่อนอิสระบนเครื่ องทีวสี ่วนตัว
เวลาบิน 10 ชัว่ โมง และเวลาในประเทศอียปิ ต์จะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.
06.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียปิ ต์ กรุ ณาสังเกตุป้าย GREETING EGYPT ก่อนผ่าน ต.ม
เช้า
ถึงสนามบินไคโร นาท่านเดิ นทางสู่ ปิ ระมิ ด หนึ่ งในเจ็ดสิ่ งมหัศจรรย์ของโลก เช่ น มหาปิ ระมิ ดคีอ อฟ
(Cheops) ปิ ระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิ ระมิดไมครี นอส (Mycrenos) ชมสฟิ งซ์ (Sphinx) ซึ่ งมีหน้าที่
เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริ ย ์ เป็ นเครื่ องแสดงถึงอานาจ ลาตัวเป็ นสิงโตหมอบเพศผู ้ มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลกยาวประมาณ 73 เมตร สู ง 20 เมตร แกะสลักจากหิ นปูนเพียงก้อนเดี ยวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์
เคฟเฟร โดยที่บริ เวณที่ราบสูงกีซ่านี้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น *** ขี่อูฐชมวิวปิ ระมิด พำโนรำมำวิว***
กรุ ณาทิปคนจูงอูฐ 1$ มุดใต้ปิระมิตประมาณ 20$ กรุ ณาติดต่อไกด์หรื อหัวหน้าทัวร์
เที่ยง
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย
นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องเมมฟิ ส (Memphis) เมื อ งหลวงเก่ า แห่ งแรกในยุค อี ยิป ต์โบราณกว่า 5,000 ปี ถู ก
บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ามีความสาคัญ ในการรวมอียปิ ต์บนและอียปิ ต์ล่างให้เป็ นหนึ่งเดียว โดยฟาโรห์
นาเมอร์ ปฐมกษัตริ ยแ์ ห่ งราชวงศ์ที่ 1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็ นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรู ป
แกะสลักจากหิ นที่ยงั หลงเหลืออยูใ่ นระดับพื้นดิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเมืองเมมฟิ ส อันจัดแสดง
รู ปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหิ นแกรนิ ตสี ชมพูจากเมื องอัสวานของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่ งมีพระพักตร์อ ัน
งดงาม ซึ่งสลักด้วยช่างฝี มือชั้นเยีย่ มไว้ในอาคารโปร่ ง ซึ่งภายในยังจัดแสดงชิ้นส่วนวัตถุโบราณและรู ปสลัก
จากวิหารสาคัญต่างๆในอียปิ ต์ ส่ วนการจัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิ งค์ และ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 โดยแต่ละองค์
จะสวมมงกุฎ ที่มีลกั ษณะแตกต่างกัน จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือ งโบราณที่ใกล้กันอี กเมื องคือ ซั คคำร่ ำ
(Sakkara) เพื่อ ชมปิ ระมิดขั้นบันได (Step pyramids) เป็ นสิ่ งก่อ สร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็ นสถานที่ฝังพระศพ
ของ กษัตริ ยซ์ อเซอร์ และเป็ นต้นแบบของปิ รามิด
ค่า
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน
 พักค้างคืน ณ ไคโร โรงแรม 5 ดำว DUSIT THANI LAKE VIEW CAIRO HOTEL หรื อเทียบเท่า
00.50 น.
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วันที่ 3/
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

พิพิธภัณฑสถำนแห่ งชำติอียิปต์ – ป้ อมปรำกำร - ตลำดข่ ำน เอล คำลิลี่
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 รับประทำนอำหำรเช้ ำในโรงแรม - เช็คเอ้ ำท์ ออกจำกโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถำนแห่ งชำติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ าค่า จัดตั้ง
ขึ้นในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดี ชาวฝรั่งเศส ชื่ อ Auguste Mariette ทั้งอาคารเก่ าแก่ และการตกแต่งภายใน
ได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่ งหนึ่ งของเมืองนี้ ชมหน้ากากทองคาของฟาโรห์ตุตนั คาเมน (Tutankhamun)
และงานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ากว่า 250,000 ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปี มาแล้ว ชมรู ปปั้ นดินที่แสดงถึงชีวติ ประจาวัน
ของชาวอียปิ ต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้ นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยูท่ ี่เบอร์ลิน) ชมพระรู ป
ของฟาโรห์อคั นาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวตั ิ ชมพระรู ปของพระนางฮัตเชปสุ ต (ฟาโรห์สตรี องค์เดียวของอียปิ ต์) รถ
ศึก และเก้าอี้ บลั ลังก์ทองคา นอกจากนี้ ท่านยังได้ชมสมบัติอ ันล้ าค่าอื่นๆ อี กมากมาย เช่น แหวน, สร้อ ยข้อมื อ ,
สร้อยคอ ฝี มือประณี ต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี หากท่านต้องการเข้าชมห้องมัมมี่กษัตริ ย ์ 2ห้อง ชมมัมมี่ขององค์
ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่นๆ (ต้องจ่ายค่าเข้าชมประมาณ 700บาท/100ปอนด์อียปิ ต์/ท่าน )
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ชม Citadel ป้ อมปรำกำรเก่ ำแก่ สร้างเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุ ลต่านซาลาอัดดิน เพื่อเป็ นป้ อมปราการป้ องกันการ
รุ กรานของศัตรู สมัยสงครามครู เสด อยูบ่ นเนิ นเขากลางกรุ งไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุ งไคโรได้
ไกลถึงปิ รามิดที่กีซ่า ชม สุ เหร่ ำแห่ งโมฮั มหมัด อำลี (Mohammad Ali) สุ เหร่ าที่ใหญ่และสู งที่สุดในกรุ งไคโร
สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็ จปี ค.ศ. 1848 เป็ นสัญลักษณ์ ของกรุ งไคโร ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ ตัวสุ เหร่ า และ
ส่วนของสนาม ตรงกลางเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาด
เล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้า
สุเหร่ ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์ แห่ งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียปิ ต์เป็ นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์
จากวิหารลักซอร์ ที่ปัจจุบนั ตั้งอยูท่ ี่ Place de la Concorde กรุ งปารี ส
 พิเศษ !!! รับประทานอาหารค่า ล่องเรื อแม่น้ าไนล์ชมวิวยามค่า พร้อมชมโชว์ระบาหน้าท้อง
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 พักค้างคืน ณ ไคโร โรงแรม 5 ดำว DUSIT THANI LAKE VIEW CAIRO HOTEL หรื อเทียบเท่า
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08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า - เช็คเอ้าท์ออกโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซำนเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) นาท่านถ่ายรู ปคู่กบั ป้ อมปราการซิทา
เดล (CITADEL) ซึ่ งในอดี ต นั้น เป็ นที่ ต้ งั ของ ประภาคารฟาโรส ถื อ ว่าเป็ นหนึ่ งในสิ่ งมหัศ จรรย์ข องโลกยุค
โบราณ ปั จจุบนั เหลื อเพียงส่ วนที่เป็ นฐานและได้มีรับการทะนุ บารุ งต่อเติมจากสุ ล ต่าน เกย์ตเบย์ โดยรวบราม
ซากเดิมบางส่วนเข้ามา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม
กลางวัน  รับประทำนอำหำร ณ ภัตรำคำร ซีฟ๊ ูดเซตเมนู
นาท่านเที่ยวชม เมื องอเล็กซานเดรี ย ซึ่ งเป็ นเมือ งสาคัญในสมัยโรมันปกครองอี ยปิ ต์ เดิ มทีเป็ นหมู่ บา้ นประมง
เล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปี ก่อนคริ สตกาล จนเมื่อ 332 ปี ก่อนคริ สตกาลหรื อประมาณ 2,300 กว่าปี
ก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุ งขยายเมืองเพื่อเป็ นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้อง
จองกับ ชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรี ยนี้ยงั เป็ นสถานที่สาคัญในตานานรักอันยิง่ ใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อ
ก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี และปั จจุบนั เมืองนี้ ใหญ่เป็ นอันดับสองของ
ประเทศ เป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนที่มีชื่อเสียงแห่ง หนึ่ งของโลก ชม หลุมฝังศพ
ใต้ ดินแห่ งอเล็กซำนเดรี ย 1 ใน 7 สิ่ งมหั ศจรรย์ แห่ งโลกยุคกลำง สุ สานของขาวโรมันในอดี ตมี กว่า 50,000 ศพ
สุสานใต้ดินแห่งนี้ มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สาหรับลาเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็ นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็ นที่รวม
ญาติเพื่อระลึกถึงผูต้ าย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กนั ทั้งวัน ซึ่ งเล่ากันว่าตอนที่นกั โบราณคดีคน้ พบที่นี่เป็ นครั้งแรก
บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย์ เป็ นสิ่ งสาคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียปิ ต์ เป็ นเสา
แกรนิ ตสู ง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็ นชื่อเพื่อนสนิ ทของ จูเลียส ซี ซ่า ผูน้ าที่ยงิ่ ใหญ่แห่ งโรมัน ซึ่ งภายหลังทั้งสองได้
4

ค่า

วันที่ 5/
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

กลายเป็ นศัตรู กันและปอมเปย์ได้หลบหนี มายังเมือ งอเล็ก ซานเดรี ยในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิ ยปิ ต์ฆ่าเสี ยชีวิต
ปั จจุบนั นี้เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรี ก ตั้งอยูอ่ ย่างโด่ดเด่น และสฟิ งซ์อีกสองตัว จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารในโรงแรม
 พักค้างคืน ณ อเล็กซานเดรี ย โรงแรม 5 ดำว SHERATON MONTAZAH HOTELหรื อเทียบเท่า

ห้ องสมุดแห่ งอเล็กซำนเดรีย-ไคโร-ตลำดข่ ำน เอล คำลิลี่
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 รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม - เช็คเอ้ ำท์ ออกจำกโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ อีกหนึ่ งตานานแห่ งหน้าประวัติศาสตร์การศึกษาของโลก นั่นก็คือห้ องสมุดแห่ งอเล็ก
ซำนเดรี ย (Library of Alexandria) ที่เรี ยกได้เลยล่ะว่าเป็ น ‘แหล่งวิทยาการแห่งแรกของโลก’ ทีมนักโบราณคดี
ของโปแลนด์และอียปิ ต์ ทาการขุดค้นบางส่วนของ เมืองอเล็กซานเดรี ย ซึ่งตั้งอยูร่ ิ มชายฝั่ง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
และได้พบสิ่ งก่อสร้างซึ่ งมีลกั ษณะคล้าย ห้องเรี ยน และหอประชุม ราว 2,000 ปี ที่แล้ว ห้องสมุดแห่ งนี้ เคยเป็ น
ศูนย์รวมของนักคิด นักเขียนแห่ งโลกโบราณ เป็ นที่สะสมผลงานสาคัญๆของนักปราชญ์กรี ก ทั้งของ พลาโต
โซเครติ ส และของอี ก หลายๆ คน แต่ น่ าเสี ย ดายที่ ผ ลงานเหล่ านั้ น ถู ก เผาท าลายไปพร้ อ มกับ ตัว ห้อ งสมุ ด
ห้ อ งสมุ ด อเล็ ก ซานเดรี ย ได้ ส ร้ า งขึ้ นมาใหม่ ใ กล้กั บ พื้ น ที่ เดิ ม ใช้ เวลาการสร้ า งใหม่ น านกว่ า 12 ปี มี
สถาปั ตยกรรมทันสมัย และมี ระบบป้ อ งกันอัค คีภยั เป็ นอย่างดี รวบรวมหนังสื อ ทุก ภาษาทั่วโลก มี ห นังสื อ
มากกว่า 8 ล้านเล่ม วารสาร 4,000 ฉบับ และหนังสือหายาก 50,000 เล่ม
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
น าท่ า นเดิ น ทางกลั บ สู่ เมื อ งไคโรช้ อ ปปิ้ งสิ น ค้าพื้ น เมื อ งที่ ตลำดข่ ำน เอล คำลิ ลี่ (Khan El Khalili Bazaar)
หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่ องเทศ เครื่ องเงิน, ร้านทอง, เสื้ อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี ฟิ ชาวี คอฟฟี่ เฮาส์
(หัวหน้าทัวร์นาทางไปได้) อันเป็ นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว อยากได้สินค้าประเภทใด ของดีและถูก แจ้งหัวหน้า
ทัวร์ได้ จะได้พาไปถูกร้าน
 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม
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19.30
23.20 น.

นาท่านออกเดินทางสู่สนามบินไคโรเพือ่ เดินทางกลับสู่ประเทศไทย
 บินตรงสู่กรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS960 CAI BKK 23.20-12.40+ (8.20 ชัว่ โมง)

ไคโร-กรุงเทพฯ

วันที่ 6/
12.40 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

**หมายเหตุ** รู ปภาพใช้ประกอบในการบรรยายโปรแกรมเท่านั้น โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์จริ ง

กำหนดเดินทำง 61 (คณะ20ท่ ำนขึน้ ไป) ระดับที่พกั พักคู่ (บำท/ท่ ำน) พักเดีย่ วเพิม่ (บำท)
23-28 มิ.ย

5 ดาว

39,900

4,500

*หมำยเหตุ* - ราคาแพ็คเกจทัวร์ น้ ีไม่มีแจกกระเป๋ าเดินทาง หรื อของสมนาคุณ
อัตรำนี้รวม
☺ ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับ โดยสายการบินอียปิ ต์แอร์ ชั้นประหยัด
☺ ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุ งเทพ และภาษีสนามบินที่ไคโร-กทม
☺ โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุรายการหรื อเทียบเท่า
☺ ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
☺ รถสาหรับนาเที่ยวตามรายการ
☺ บริ การไกด์จากประเทศอียปิ ต์ ภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ไทยดูแลคณะตลอดทริ ป
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☺ ค่าประกันอุบตั ิเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท
☺ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าน้ าระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ และน้ าดื่มระหว่างวันท่านละ2ขวด/วัน/คน
☺ ค่าธรรมเนียมและค่าดาเนิ นการ ในการยืน่ ขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย (กรณี ท่านถูกปฏิเสธ
การขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)

อัตรำนี้ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 ค่ายานพาหนะท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการ(กรณี ผเู ้ ดินทางต้องการชมสถานที่ท่องเที่ยวอิสระหรื อรายการเสริ ม)
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ อาทิเช่น น้ าส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ าอัดลม ฯลฯ
 ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม
 ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขั้นต่า 5$/ท่าน x 4 วัน = 20 USD ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามศรัทธา (วันละ3$/ขั้นต่า)
 ค่ายกกระเป๋ า, สนามบิน/โรงแรมฯ / ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขกำรสำรองทีน่ ั่ง
1. กรุ ณายืนยันจอง เพื่อทาการจองตัว๋ พร้อมชาระงวดแรก ภายใน 2 วันทาการ และส่งมอบเอกสารการเตรี ยมการยืน่ ขอ
วีซ่าตามที่กาหนด ***(กรณี เป็ นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน)
2. ส่ วนที่ เหลื อ ช าระทัน ที ก่อ นยื่นวีซ่ าและการออกตัว๋ 35 วัน ก่ อ นการเดิ น ทาง เนื่ อ งจากจะต้อ งใช้ในการออกตั๋ว
เครื่ องบินและเอกสารต่างๆ เพือ่ ยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต
3. กรณี วีซ่ าไม่ ผ่านการพิจ ารณาจากทางสถานทู ต ฯ บริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการหัก ค่ าธรรมเนี ย มการยื่น วีซ่ า ,
ค่าบริ การ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็ นจริ ง
4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 35วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจา งวดแรก
5. กรณี ยกเลิกหลังยืนวีซ่าและออกตัว๋ 30 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 70 % ของค่าทัวร์
6.กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 25 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจานวน100%
หมำยเหตุ
1. เนื่องจากเป็ นกรุ๊ปจัดทาตามความต้องการจึงไม่มีเงื่อนไขการยกเลิก ราคาจะปรับเปลี่ยนตามผูเ้ ดินทางจริ ง
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อ ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
7

4. กรณี ยกเลิ กการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซ่ าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูต ฯเพื่อ ให้อ ยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เรื่ องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของ
บริ ษทั ฯ เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรง ทาง
บริ ษทั ฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
5. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรื อหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ีเพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริ ง
**หมำยเหตุ ** กำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อควำมเหมำะสม ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะยึดถือควำมปลอดภัย
เป็ นหลัก และรำยกำร-รำคำอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม ขึน้ อยู่กับสำยกำรบินโดยจะยึดประโยชน์ ของลูกค้ำ
เป็ นสำคัญ”
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำ Egypt
- หนั งสื อเดินทำง ต้อ งมี อายุเหลื อการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือ น นับจากวันเดินทาง และต้อ งมี หน้าว่างเหลือ สาหรั บ
ประทับตราวีซ่า และตราประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
- รู ปถ่ ำย ต้องเป็ นรู ปถ่ายหน้าตรงเป็ นรู ปสี ขนาด 2 นิ้ ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 ใบ และต้องเป็ นรู ปถ่ ายที่มีพื้น
หลังสี ขำว เท่ ำนั้น ทางสถานทูตไม่รับพิจารณารู ปถ่ายที่เป็ นรู ปสติ๊กเกอร์ หรื อรู ปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รู ปโพลาลอยด์
และรู ปถ่ายที่มีววิ ด้านหลัง
- หลักฐำนกำรงำน
กรณีเป็ นเจ้ ำของกิจกำร ต้องแสดงสาเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทาง
แสดงความเป็ น เจ้าของกิจการ เป็ นกรรมการ หรื อ หุน้ ส่วน (ไม่ตอ้ งใช้ตวั จริ ง)
***** สาคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสาเนา และประทับตราบริ ษทั เป็ นสาคัญ *****
กรณีเป็ นพนั กงำน ต้องมี หนังสื อ รับรองการทางานจากทางบริ ษทั หรื อ หน่ วยงานที่สังกัด มี ขอ้ ความระบุตาแหน่ ง
เงิน เดื อ น รายได้ วัน เริ่ ม ท างาน และช่ วงเวลาที่ ไ ด้รับ อนุ ม ัติ ให้ล าหยุด งาน เป็ นภาษาอัง กฤษเท่านั้น และจะต้อ ง
ประทับตราบริ ษทั รับรองเป็ นสาคัญ
กรณีเป็ นนักเรียน หรื อ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรี ยน หรื อสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับ
ของทางโรงเรี ยน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสาเนาบัตรนักเรี ยน หรื อบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- หลักฐำนกำรเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่ อของผูเ้ ดิ นทาง จากทางธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อ มตรา
ประทับจากทางธนาคาร **ยำ้ ** ไม่ สำมำรถใช้ สำเนำบัญชี เงินฝำกธนำคำรย้ อนหลัง 6 เดือน
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