
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  
 

 

 

 

พกัโรงแรมระดบัส่ีดาว  พรอ้มรายการลอ่งแม่นํ้าไนล ์ชมระบาํหนา้ทอ้งอนัลือช่ือของอียิปต์ 

ขอเชิญท่องเท่ียว อียิปต ์ยอ้นรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย ์คน้หา

ดินแดนแห่งตาํนานอนัล้ีลบัของ ฟาโรห ์ชม มหาปีรามิด 1ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกซ่ึงมี

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานมากกว่า 5,000 ปี 

 
วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  

05.30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว T 

เคานเ์ตอร ์T01-T05 สายการบินโอมานแอร ์ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความ

สะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน 

09.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมานแอร ์ สู่เมืองมสักตั โดยเท่ียวบิน   “WY818”  บริการอาหารและ 

  เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

12.30 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงมสักตั ประเทศโอมาน เพื่อเปล่ียนเคร่ือง และเดินทางสู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ 

14.40 น. เดินทางจากเมืองมสักตั ประเทศโอมาน สู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต ์โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบิน 

WY405 

17.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไคโร ประเทศอียิปต ์ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระในการเดินทาง

เรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาทอ้งถ่ิน)  

 คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 จากน้ันนําท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั PYRAMID PARK  HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 
 

วนัท่ีสอง กีซ่า – เมมฟิส – ซคัคาร่า 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

นําคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากไคโรนักเพื่อชม  มหาปีรามิด”หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์อง

โลก ทั้ง 3พระองค ์ซ่ึงองคฟ์าโรหแ์ห่งอียิปตโ์บราณสรา้งขึ้ นเพื่อฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็น

ส่ิงก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุด ของโลก  ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งส้ิน 30 ปี และกาํลงัแรงงานกว่าแสนคน 

ตดัจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละกอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน 

ชมตวั สฟิงซ ์ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละลาํตวัเป็นสิงโต  

(หากสนใจขี่อูฐ กรุณาตดิตอ่ทีห่วัหนา้ทวัร ์ราคาประมาณ $10-15 เหรยีญตอ่ทา่นตอ่หน่ึงตวั) 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปตโ์บราณกว่า 5,000 ปี เป็น

เมืองท่ีไดร้บัการบนัทึกในประวติัศาสตรว์่ามีความสาํคญัในการรวมอียิปตบ์น และอียิปตล่์างใหเ้ป็นหน่ึง

เดียวโดยกษัตริยเ์มนา ปฐมกษัตริยแ์ห่งร าชวงศท่ี์ 1 ท่ีน่ีท่านจะไดช้ม รูปแกะสลกัขนาดยกัษ์  ดว้ยหินอ



  
 

 

 

 

ลาบาสเตอรข์องฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ฝีมือการแกะสลกัเป็นเยี่ยม ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นตน้อินทผาลมั

ขึ้ นสวยงามเป็นทิวแถว เดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณที่ใกลก้นัอีกเมืองคือ  ซคัคาร่ า เพื่อชม ปีรามิด

ขั้นบนัได เป็นส่ิงก่อสรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานท่ีฝังพระศพของ กษัตริยซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของ ปี

รามิดในยุคต่อมา  

 
 
 
 
 
คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

              นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กั PYRAMIDS PARK HOTELหรอืเทยีบเทา่ 

วนัท่ีสาม       อเล็กซานเดรีย – กรุงไคโร – ล่องเรือแม่นํ้าไนล ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ถ่ายรูปคู่กบั  ป้อมปราการซิ

ทาเดล (CITADEL) ซ่ึงในอดีตน้ันเป็นท่ีตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยข์องโลก

ยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐานและไดม้ีรบัการทะนุบาํรุงต่อเติมจากสุลต่านเกยต์เบย ์โดย

รวบรามซากเดิมบางส่วนเขา้มา พกัผ่อนหย่อนใจกบัการชมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนท่ีสวยงาม 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

บ่าย นําเท่ียวชม เมืองอเล็กซานเดรยี  ซ่ึงเป็น เมืองสาํคญัในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์เดิมทีเป็นหมู่บา้น

ประมงเล็กๆ ท่ีชื่อว่า ราคอนดาห ์เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือ

ประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จึงใหม้ีการปรบัปรุงขยายเมืองเพื่อ 

เป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้ คลอ้งจองกบัชื่อของพระองค ์เมืองอเล็กซานเดรียน้ียงัเป็นสถานท่ีสาํคญัใน

ตาํนานรกัอนัยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อกอ้งโลก พระนางคลีโอพตัรา และนายทหารโรมนั มารค์ แอน

โทนี และปัจจุบนัเมืองน้ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีติดกบัทะเลเมดิ

เตอรเ์ รเนียนท่ีมีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของโลก ชม หลุมฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรยี  1 ใน 7 ส่ิง

มหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมนัในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใตดิ้นแห่งน้ีมีสามชั้น 

ชั้นท่ี 1 มีไวส้าํหรบัลาํเลียงโลงและศพ ชั้นท่ี 2 เป็นท่ีฝังศพ และชั้นท่ี 3 ใชเ้ป็นท่ีรวมญาติเพื่อระลึกถึง

ผูต้าย โดยมีการเล้ียงสงัสรรคก์นัทั้งวนั ซ่ึงเล่ากนัว่าตอนท่ีนักโบราณคดีคน้พบท่ีน่ีเป็นครั้งแรก บนโตะ๊ยงั

มีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย์  เป็นส่ิงสาํคญัโบราณในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์เป็นเสา

แกรนิตสงู 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จเูลียส  ซีซ่า ผูนํ้าที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมนั ซ่ึงภายหลงัทั้ง

สองไดก้ลายเป็นศตัรูกนัและปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต ์และไดถู้กชาวอิยิปต์

ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบนัน้ีเหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซอ์ีกสองตวั / ได้

เวลาสมควรเดินทางกลบัสู่เมืองหลวงกรุงไคโร 

 
 
 
 

 



  
 

 

 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่บุฟเฟตบ์นเรอืล่องไปตามแม่นํ้าไนล์  ชมบรรยากาศอนังดงามยาม คํา่คืนสอง

ฟากฝัง่แม่นํ้า พรอ้มชม และรว่มสนุกกบัการแสดง ระบาํหนา้ทอ้ง (Belly Dance) อนัเลื่องชื่อและ

การแสดงพื้ นเมืองตา่งๆประกอบดนตร ี

        นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กั PYRAMIDS PARK HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท่ีสี ่         ไคโร – พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาตอิียิปต ์– ตลาดข่าน เอลคาลิลี่ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิยิปตท่ี์แออดัอยู่ในเมืองหลวงถึง 15 ลา้นคน 

ซ่ึงถือว่าเมืองท่ีติดอนัดบัในความแออดัของชุมชนอนัดบัตน้ๆ ของโลก ชม สุเหรา่แห่งโมฮมัหมดัอาลี ซ่ึง

เร่ิมสรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอย่าง

ออตโตมนั หรือ ตุรกีในปัจจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซ่ึงเป็นของขวญัในการแลกเปล่ียนกบั

อนุสาวรียป์ลายแหลมโอบิลิสกข์องรามเซสท่ีสอง เพื่อสรา้งสมัพนัธไมตรีอนัดีระหว่างอียิปตฝ์รัง่เศส  

 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

นําคณะเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตอิียปิต ์อนัเล่ืองชื่อ เป็นสถานท่ีท่ีรวมศิลปะวตัถุโบราณมากมาย

ท่ีสุด (ค่าบตัรเขา้ชมมมัมี่ของพระมหากษัตริยท์ั้ง 11 พระองค ์ไม่ไดร้วมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเขา้

ชมกรุณาติดต่อท่ีหวัหน้าทวัร ์ค่าเขา้ชมประมาณ 100 อิยิปตป์อนด ์หรือ ประมาณ 20 USD) ชมโลงศพ

ทองคาํแทพ้รอ้มหนา้กากทองคาํ  ของฟาโรหตุ์ตนัคาเม นอนัดงักอ้งโลก และสมบติัส่วนตวัอีกมากมาย

ของพระองค ์อาทิเช่น เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อี้ บรรลงักท์องคาํ ซ่ึงภาพบนพนัก

เกา้อี้ ท่ีโรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนประทบัอยู่บนเกา้อี้ และมีพระมเหสีของพระองคก์าํลงั

ทาน้ํามนัหอมให ้ทั้งคู่ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดงถึงความรกัความเผ่ือแผรอนัลึกซ้ึง นอกจากน้ีท่าน

ยงัจะไดช้มสมบติัอนัลํ้าค่าอื่นๆ อีกจาํนวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต ส่ิงของ

ทั้งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี นําท่านไปชอ้ปป้ิงส้ินคา้พื้ นเมืองอนังดงามท่ี ตลาดข่านเอลคาลี

ลี”ตลาดสาํคญัทางการคา้ขายของพื้ นเและสินคา้ที่ระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซ้ือของ

พื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําหอมท่ีทาํดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชร

พลอยลวดลายแบบอาหรบั พรม และของท่ีระลึกพื้ นเมืองต่างๆ 

 
 

 

 

 

คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  
ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 



  
 

 

 

 

วนัท่ีหา้        สนามบินสุวรรณภูมิ 

00.45 น. เหินฟ้ากลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY408 

06.55 น    คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินประเทศโอมาน เพื่อรอเปล่ียนเคร่ืองเพื่อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ  

08.55 น. ออกเดินทางจากเมืองมสักตั ประเทศโอมาน โดยสายการบินโอมานแอรเ์ท่ียวบินท่ี WY815 

18.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมูิ ประเทศไทย 

12.30 น. คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ มิ

รูลื้มเลือน 
 

หมายเหต ุ  

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบรษิัทฯ จะยดึถือความปลอดภยั

เป็นหลกั 

 กรณีเดินทางไม่ถึง 15 ทา่น ไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย  

 กรณีเดินทาง 10 ทา่น และตอ้งการหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย จา่ยเพิม่ ทา่นละ 2,500 บาท 

 
 

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยู่ตา่งจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบิน

ภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋ทุกประเภท  

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง  

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1.     ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ ชั้นประหยดั โดยสายการบินอิยิปต ์

2.     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

3.     ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่านตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 2 คืน 

4.     ค่ารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง  

5.     ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ + ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  

6.     ค่าวีซ่าประเทศอียิปต ์(วีซ่ากรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วนั (สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

7.     ค่าบริการนําทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทยมืออาชีพผูช้าํนาญเสน้ทาง 

8.     ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

        วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดียวเพิม่ 

29 ธ.ค.-02 ม.ค.62 37,888  บาท 37,888 บาท 37,888 บาท 4,000 บาท 



  
 

 

 

 

(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง 

2. ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

3. ค่าขี่อฐู, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมี่ฟาโรห ์ 11 พระองค ์ที่พิพิธภณัฑฯ์ และรายการอื่นที่ไม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม สัง่พิเศษนอกเหนือรายการ , มินิบารแ์ละทีวี

ช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 4 USD / ทา่น / วนั     (คิดเป็น 4 วนั เทา่กบั 16 USD)       

       พนักงานขบัรถ ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั     (คิดเป็น 4 วนั เทา่กบั 12 USD) 

     คา่ทิปค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ประมาณท่านละ  USD / ท่าน / วนั เทียบเท่ากบัไกดท์อ้งถ่ิน  

 
เงื่อนไขในการจองทวัร ์
งวดที ่1 : สาํรองทีน่ัง่จา่ย 15, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง 
งวดที ่2 :ชาํระยอดส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  
หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิัทจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 
 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษทัฯจะคิดค่าใชจ้า่ยท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้ (ตวัอยา่งเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดในทุกกรณี 

***หมายเหต*ุ** 
1. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่ม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 

ทา่น  ซ่ึงในกรณีน้ีทางบรษิัทฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้า

ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

3. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ที่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย 

การสญูหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

4. ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ้ น ตามอตัราค่าน้ํามนั 

หรือ ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

5. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากทา่นสละสิทธิ์การใชบ้ริ การใดๆตามรายการ หรอื 

ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 



  
 

 

 

 

หมายเหตเุก่ียวกบัการขอนุมตัวิีซ่าประเทศอียปิต์และขอ้ตา่ง ๆ 

*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตาม ท่ีระบุ พรอ้มส่ง

มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง  (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบรูณ ์ทาง

สถานฑตูฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวีซ่าอีกครั้ง) 

 *** ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่ า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม

จากท่ีไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครั้ง ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 

*** อน่ึงระเบียบของสถานฑตูฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบั ติของลูกคา้ในแต่ละราย 

หากท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

*** บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ 

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การ เจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย

ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

*** ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ้ น ตามอตัราค่าน้ํามนัหรือ

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

*** เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


