EGYPT 6 DAYS 3 NIGHTS
โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ (MS)
ไคโร เมมฟิส อเล็กซานเดรีย
ขอเชิญท่านเดินทางเยือนประเทศอียิปต์ ดินแดนแห่งอารยธรรม ลุ่มแม่น้าไนล์ ชม สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า ซึ่ง
เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย แห่งเมืองอเล็กซานเดรีย ชมเสาปอมเปย์ ซึ่งเป็นสิ่ง
ส้าคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์
ผ่านชม สวนสาธารณะมอนตาซาร์ ที่สร้างขึนในรัชสมัยของกษัตริย์ฟารุค
ชมพิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส
ชม ปีรามิดขันบันได อันเป็นปีรามิดแห่งแรกของอียิปต์
พร้อมรับประทานอาหารค่้าบุฟเฟ่ต์บนเรือล่องไปตามแม่น้าไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่้าคืน
สองฟาก ฝั่งแม่น้า และร่วมสนุกกับการแสดง ระบ้าหน้าท้อง อันลือชื่อ
ก้าหนดการเดินทาง วันที่ 29ธ.ค.-3ม.ค. 60 // 13-18 เม.ย. 60
ราคา 49,900.9-14 ก.พ. // 9-14 / 23-28 มี.ค. 60
ราคา 48,900.สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 ไคโร - ปิรามิด - สฟิงซ์ - โรงงานน้าหอม & กระดาษ
วันที่3 ไคโร - อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน - ชมเสาปอมเปย์ -ป้อมปราการซิทาเดล - สวนมอนตาซ่าร์
วันที่4 เมมฟิส - ชมพิพิธภัณฑ์รามเซสที่สอง - ซัคคาร่า - ชมป้อมปราการสร้างโดยซาลาดิน ซิตาเดล - สุเหร่าแห่งโมฮัม
หมัดอาลี - ดินเนอร์แม่น้าไนล์พร้อมชมโชว์
วันที5่ ไคโร - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - ตลาดข่านแอล คาลิลี่
วันที6่ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันแรก
21:30 น.
วันที่สอง
00.55 น.
05.40 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิชั้น4เดินทางออกระหว่างประเทศแถว
(ROW) Q เคาน์เตอร์14-17สายการบินอียิปต์แอร์MSเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ
กรุงเทพฯ - ไคโร - ปิรามิด - สฟิงซ์ - โรงงานน้าหอม & กระดาษ
เหินฟ้าสู่ประเทศอียิปต์โดยเที่ยวบินที่MS961(ใช้เวลาในการบินประมาณ9.50ชม.)
ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต์ เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาหลังผ่านการตรวจ
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คนเข้าเมืองและศุลกากรเจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับนาท่านออกเดินทางจากสนามบินสู่โรงแรมใน
เมืองไคโร ถึงโรงแรมฯนาท่านเช็คอินท์และรับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ
(กรณีที่ห้องพักของโรงแรมว่างคณะจะได้เข้าห้องพักเปลี่ยนเครื่องแต่งตัว)
นาท่านเดินทางไปชมสฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่าซึ่งเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่มีชื่อเสียง หมู่มหา
ปีรามิดนี้มี ทั้งหมด 3 องค์ และถูกสร้างมานานกว่า4,500 ปี เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์3 องค์ คือฟาโรห์ คีออปส์
ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส ถ้าท่านสนใจ เยี่ยมชมปิรามิดแบบเจาะลึกลงไปอีกเป็นการส่วนตัวก็สามารถ
ซื้อตั๋วเข้าชมได้ต่างหาก (การเดินขึ้น-ลงเข้าไปข้างในนั้นควรระวังว่าอาจจะเมื่อยขาได้) และชมสฟิงค์ที่แกะสลักจาก
เนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลาตัวเป็นสิงโตนาท่านชมวิวทิวทัศน์รอบๆโดยที่มีหมู่ปีรา
มิดแห่งเมืองกีซ่าเป็นฉากหลัง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย
แวะชมศูนย์กลางการท้า “กระดาษปาปีรุส” ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทาจากต้นกก ใช้บันทึก
ข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชมโรงงานผลิตหัวน้าหอม ซึ่ง
กล่าวกันว่าการทาน้าหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิด
หัวน้าหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดัง ๆหลายยี่ห้ออีกด้วย
เย็น
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าที่ ณ MOVENPICK CAIRO HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมระดับ 5ดาว ในเมืองไคโร
วันที่สาม
ไคโร - อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน - ชมเสาปอมเปย์ - สวนมอนตาซ่าร์
07:00 น.
รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรมฯ
07:30 น.
คณะเตรียมออกเดินทางจากโรงแรมฯเพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองอเล็กซานเดรียนาเที่ยวชมเมือง
อเล็กซานเดรียซึง่ เเป็นเมืองสาคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆที่ชื่อว่าราคอนดาห์เมื่อ
1,200ปีก่อนคริสตกาลจนเมื่อ332 ปีก่อน คริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหารา
ชมาพบจึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซาน
เดรียนี้ยังเป็นสถานที่สาคัญในตานานรักอันยิ่งใหญ่ของราชินีเลอโฉมชื่อก้องโลกพระนางคทัวร์อียิปต์เสาปอมเปย์ลี
โอพัตราและนายทหาร มาร์ค แอนโทนี ซึ่งเรารู้จักกันดี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็น
เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก
ชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า50,000
ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สาหรับลาเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่
รวมญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตายโดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นครั้งแรก
บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น
บ่าย
ชมเสาปอมเปย์ เป็นสิ่งสาคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อ
เพื่อนสนิทของ ซีซ่า ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียใน
อียิปต์สถานที่ที่เขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกันว่า ซีซ่าได้เผาศีรษะของปอมเปย์ที่เสานี้ ในอดีตยังเคยมีอาโครโปลิสซึ่ง
มีชื่อว่า เซราเปียม สร้างขึ้นเพื่อถวาย เทพเซราปิส ในสมัยของ ปโตเลมี แต่ในที่สุดถูกทาลายโดยพวก คริสเตียน
Emergency call only : 0853642449
www.etravelway.com
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

VS141116

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 2 of 6

ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อกี สองตัวภายนอกป้อมปราการซิทาเดลซึ่งใน
อดีตนั้นเป็นที่ตั้งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่
เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบารุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามาพร้อมชม ทะเล
เมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม
ผ่านชม สวนสาธารณะมอนตาซาร์ ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของกษัตริย์ฟารุคเป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้ต่าง นานาชนิด
ของทวีปแอฟริกา เตรียมเดินทางกลับเมืองไคโร
ค่้า
รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร /พักผ่อนค้างคืนในเมืองไคโร MOVENPICK CAIRO HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่สี่
ซัคคาร่า - เมมฟิส - ซิตาเดล โมฮัมเหม็ดอาลี - ดินเนอร์แม่น้าไนล์พร้อมชมโชว์
เช้า
บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอียิปต์โบราณเป็นศูนย์กลางการปกครองที่สาคัญแห่งหนึ่ง
ในบริเวณดอนสามเหลี่ยมของแม่น้าไนล์มาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ที่1และยังเป็นเมืองที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์
ว่ามีบทบาทในการรวมอียิปต์เข้าเป็นประเทศเดียวเมื่อ5,000กว่าปีมาแล้ว
นาท่านชมพิพิธภัณฑ์รามเซสที่สองแห่งเมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรูปแกะสลักขนาดมหึมาของฟาโรห์รามเซสที่
2 เมื่อเห็นแล้วจะรู้สึกชมชาวอียิปต์แต่โบราณที่แกะสลักรูปปั้นได้อย่างเนียน และงดงามมาก
โดยเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์นั้นช่างงามสง่าอย่างหาที่เปรียบมิได้และรูปปั้นสฟิงค์ที่สร้างด้วยหินอลาบาสเตอร์
สีขาว จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองโบราณซัคคาร่า อยู่ห่างจากกรุงไคโรไปทางใต้ประมาณ 28 กิโลเมตรเพื่อชมปีรามิด
ขั้นบันไดอันเป็นปีรามิดแห่งแรกของอียิปต์ซ่งึ ได้วิวัฒนาการไปเป็นปิรามิดที่แท้จริงในสมัยต่อมา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันณห้องภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
จากนั้นขึ้นชมป้อมปราการซึ่งถูกสร้างขึ้นโดย ซาลาดิน ในปี ค.ศ. 1176 และ แล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ใน
การต่อสู้กับพวกทาสงครามครูเสดและภายในชมที่พักและที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยนั้น
ชมสุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปีค.ศ.1830และเสร็จในปีค.ศ.1857ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกใน
แบบตามอย่างออตโตมันหรือตุรกีในปัจจุบันภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับ
อนุสาวรีย์ปลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สองเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างอียิปต์ฝรั่งเศส พร้อมชมวิวของ
เมืองไคโรจากมุมสูง
ค่้า
บริการอาหารค่้าบุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้าไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามค่าคืนสองฟากฝั่งแม่น้าพร้อม
ชมและร่วมสนุกกับการแสดงระบาหน้าท้องอันเลื่องชื่อและการแสดงพื้นเมืองต่างๆประกอบดนตรีนาท่านเดินทาง
กลับโรงแรมฯ เพื่อพักผ่อนค้างคืนในเมืองไคโร MOVENPICK CAIRO HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่ห้า ไคโร - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - ตลาดข่านแอล - คาลิลี่
08:00 น.
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรมฯ และเตรียมตัวเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรมฯ
09:00 น.
ชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อันเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด ชมโลงศพ
ทองคาแท้ พร้อมหน้ากากทองคาของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดัง ก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์
อาทิเช่นเตียงบรรทมพัดของเล่นต่างๆรถศึกและเก้าอี้บรรลังก์ทองคา ซึ่งภาพบนพนักเก้าอี้ที่โรแมนติกมากเป็นภาพ
ของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้และมีพระมเหสีของพระองค์กาลังทาน้ามันหอมให้ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคน
ละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผ่อันลึกซึ้งนอกจากนี้ท่านยังจะได้ชม สมบัติอันล้าค่าอื่นๆอีกจานวนมากเช่น
Emergency call only : 0853642449
www.etravelway.com
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

VS141116

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 3 of 6

แหวน,สร้อยข้อมือ,สร้อยคอ,ฝีมือประณีตสิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี (ค่าเข้าชมมัมมี่ของ
พระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์ไม่รวมอยู่ในรายการ)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
บ่าย
นาท่านช้อปปิ้งสิ้นค้าพื้นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลาดสาคัญทางการค้าขายของพื้นเมืองและ
สินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้าหอมที่ทา
ด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกพื้นเมือง
ค่้า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารแบบท้องถิ่นจากนั้นเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน MS960
23.40 น.
เหินฟ้ากลับ กรุงเทพฯ
วันที่หก
สนามบินสุวรรณภูมิ
13.25 น.
คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจมิรู้ลืเลือน
เด็ก พักผู้ใหญ่2 เด็ก พักผู้ใหญ่ 2
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
(งดแถมกระเป๋า)
ไม่เสริมเตียง
เสริมเตียง
29ธ.ค.3ม.ค. 60
49,900
46,900
47,900
6,000
9-14 ก.พ. 60
48,900
45,900
46,900
6,000
9-14 มี.ค. 60
48,900
45,900
46,900
6,000
23-28 มี.ค. 60
48,900
45,900
46,900
6,000
13-18 เม.ย. 60
49,900
46,900
47,900
6,000
เงื่อนไขการจองทัวร์ ไม่สามารถใช้ได้กับช่วง Peak Season (สงกรานต์ , ปีใหม่ )
โปรดสอบถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการจองทัวร์ส้าหรับช่วง Peak Season กับทางบริษัทอีกครัง
อัตรานีรวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบินอียิปต์แอร์
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
3. ค่าห้องพักโรงแรมในเมืองไคโร รวมทั้งสิ้น 3 คืน
4. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
5. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7. ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์
8. ค่าบริการนาทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
9. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาทตามเงื่อนไขบริษัทประกัน
อัตรานีไม่รวม
1. ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าขี่อูฐ 10 - 15 USD, ค่าเข้ามุดลงไปในปิรามิด 100 L.E และ 30 L.E, ค่าเข้าชมมัมมี่ 100 L.E.
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
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4. ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และพนักงานยกกระเป๋า ไกด์ท้องถิ่น ประมาณ 2 USD และ 3 USD ต่อคนต่อวัน
6. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความเหมาะสม
เงื่อนไขการช้าระเงิน
1.กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง(ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย)และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2748 6246-7
หรือ กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 20,000 บาทต่อท่าน (ช่วงเทศกาล Peak Season (สงกรานต์ , ปีใหม่ ) ภายใน 2 วันทาการ นับจาก
วันจองทัวร์ พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง(ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่
สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทาการ(ในช่วงปกติ) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ(การไม่ชาระเงินค่า
มัดจา หรือชาระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง
3.ส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่นขอวีซ่าตามที่กาหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลาในการยื่นขอวีซ่านานกว่าปกติ
ประมาณ 1 เดือน)
4.กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า, ค่าบริการ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
กรณียกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันทาการ ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)
หากเดินทางช่วงสงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ ก่อน 55 วันทาการ ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่าล่วงหน้า)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจางวดแรก
และหากเดินทางช่วงสงกรานต์-วันปิยะ-ปีใหม่ ก่อน 40 วันทาการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจางวดแรก
- ยกเลิกการเดินทางภายใน 25 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์เต็มจานวน 100 %
หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนกาหนดการเดินทาง ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดกรุ๊ปทัวร์อียิปต์ได้ถึง15 ท่าน และ/หรือ
ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
3.เนื่องจากรายการทัวร์อียิปต์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผู้เดินทางเป็นสาคัญ
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เอกสารส้าหรับยื่นวีซ่า
1.หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย6เดือนนับจากวันเดินทางกลับและต้องมีหน้าว่างเหลือสาหรับประทับตราวีซ่า
2.รูปถ่ายต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงขนาด2นิ้วจานวน2ใบและต้องเป็นรูปถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3.หลักฐานการงาน กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นพนักงานบริษัทฯ ออกหนังสือรับรองการทางานเป็นภาษาอังกฤษ ที่ระบุตาแหน่ง
และวันที่ลาหยุดพร้อมมีตราประทับของบริษัทฯ สาคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสาเนา และประทับตราบริษัทเป็นสาคัญ(ไม่รับ
หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทฯ)กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
4.หลักฐานการเงินจดหมายรับรองทางการเงินจากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษพร้อมตราประทับจากทางธนาคาร(1ท่าน1ชุดกรณี
ของเด็กให้ใช้ของผู้ปกครองแยกชุดกันโดยต้องระบุชื่อของเด็กว่าจะอยู่ในการรับผิดชอบของผู้ปกครอง)
5.สาเนาบัตรประชาชน 1 ใบ หมายเหตุ การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์บางครั้งสถานทูตอาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม เช่นใบ
ทะเบียนสมรส ,ใบหย่าร้างฯลฯ ขึ้นกับดุลยพินิจของสถานทูต(หนังสือรับรองการทางานที่ยื่นในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 15 วัน
ก่อนการไปยื่นวีซ่าในแต่ละประเทศ)
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