ไคโร – พิพธ
ิ ภ ัณฑ์อย
ี ป
ิ ต์ สถานทีร่ วบรวมโบราณว ัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียป
ิ ต์ในยุคต่างๆ
่ – สถานทีต
กีซา
่ งั้ มหาปิ รามิด 1 ใน 7 สงิ่ มห ัศจรรย์ของโลก
ั
เมมฟิ ส / เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียป
ิ ต์โบราณ / ซคคาร่
า ปี รามิดขนบ
ั้ ันได ต้นแบบของปิ รามิด
ในยุคต่อมา อเล็กซานเดรีย / เมืองสาค ัญในสม ัยพระนางคลีโอพ ัตรา
ั ัสบรรยากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
สมผ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

พักเดียวเพิม่

22-27 มิ.ย.62

38,999 บาท

38,999 บาท

38,999 บาท

4,000 บาท

13-18 ก.ค.62

41,999 บาท

41,999 บาท

40,999 บาท

4,000 บาท

27ก.ค.- ส.ค.62

41,999 บาท

41,999 บาท

41,999 บาท

4,000 บาท

08-12 ส.ค.62

39,999 บาท

39,999 บาท

38,999 บาท

4,000 บาท

24-29 ส.ค.62

39,999 บาท

39,999 บาท

39,999 บาท

4,000 บาท

14-19 ก.ย.62

39,999 บาท

39,999 บาท

39,999 บาท

4,000 บาท

28 ก.ย.-3 ต.ค.

39,999 บาท

39,999 บาท

39,999 บาท

4,000 บาท

12-17 ต.ค.62

39,999 บาท

39,999 บาท

38,999 บาท

4,000 บาท

30 พ.ย.-5 ธ.ค.62

39,999 บาท

39,999 บาท

38,999 บาท

4,000 บาท

26-31 ธ.ค.62

41,999 บาท

41,999 บาท

40,999 บาท

5,000 บาท

วันแรก
20:30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว
Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียปิ ต์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความ
สะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน

23.59. น. เหินฟ้ าสู่ ประเทศอิยปิ ต์ โดยสายการบินอิยิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961
วันที่สอง ไคโร –กีซ่า – มหาปิ รามิด – สฟิ งซ์ – เมมฟิ ส – ซัคคาร่า – ปิ รามิดขั้นบันได

04.10 น.

เช้า

เที่ยง

ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและรับสัมภาระในการเดิ นทางเรียบร้อยแล้ว
น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งไคโร (เวลาท้อ งถิ่ น ช้ากว่ า
ประเทศไทย 4 ชั ่วโมง) เข้าโรงแรมเพื่อรับประทาน
อาหาร
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึ่งอยู่
ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก นาท่านชม มหาปิ รามิด ที่ได้รบั การยกย่องว่าเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของ
โลก เป็ นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปั จจุบนั คือ ไคโร) ครอบคลุมพื้ นที่
2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นที่ต้งั ของมหาปิ รามิด 3 องค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่ง
อียิปต์โบราณสร้างขึ้ นเพื่อฝั งพระศพของพระองค์เอง นับเป็ นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้
เวลาก่อสร้างทั้งสิ้ น 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน หินแต่ละก้อนวางชิด
ติดกันแบบแนบสนิ ทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซึ่งประกอบด้วย
1) ปิ รามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิ รามิดคูฟู สร้างในพื้ นที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สร้างด้วย
หินแกรนิ ต 2.3 ล้านแท่ง น้าหนักกว่ากว่า 60 ตันภายในมีหอ้ งโถงหลายห้อง ห้องโถงใหญ่ ห้องโถง
พระราชา ห้องโถงพระราชินี เป็ นปิ รามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวกันว่าอาจนาวิหารเซ็นต์ปิเตอร์ที่กรุงโรม
รวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที่ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ รวมไว้ในปิ รามิดแห่งนี้ ได้อย่าง
สบาย
2) ปิ รามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิ รามิด
10 เมตร สร้างบนเนิ นดินขนาดใหญ่ จึงทาให้ดูสง่ากว่าปิ รามิด 2 องค์ กินเนื้ อที่ประมาณ 1.6 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร มีหอ้ งโถงกว้าง 2 ห้อง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก
3) ปิ รามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง
66.45 เมตร ปั จจุบนั สูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร
ชม “สฟิ งซ์” ที่แกะสลักจากเนิ นหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็ นพระพักตร์ของฟาโรห์และลาตัวเป็ นสิงโต ท่าน
อาจจะขี่อฐู กลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมูป่ ี รามิดเป็ นฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย
(หรือเข้าไปชมภายในตัวปี ระมิดซึ่งเชื่อว่าเป็ นที่ฝังพระศพขององค์ฟาโรห์ผสู ้ ร้างปี ระมิดนั้น ภายใน
สร้างเป็ นห้องโถงใหญ่ มีทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไปดูได้ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริการทัวร์
และต้องไปเข้าคิวซื้ อบัตรเอง เนื่องจากในแต่ละวันจะมีผเู ้ ข้าชมได้ไม่เกินวันละ 300 คนเท่านั้น)
ชม ตัวสฟิ งซ์ ที่ แ กะสลัก จากเนิ นหิ นธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็ นพระพัก ตร์ของฟาโรห์แ ละลาตัวเป็ นสิงโต
(หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดต่อที่หวั หน้าทัวร์ ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหนึ่งตัว)

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นาคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิ ส ซึ่งเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรก
ในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็ นเมืองที่ได้รบั การบันทึกใน
ประวัติศาสตร์ว่ามีความสาคัญ ในการรวมอียิ ปต์บน และอียิปต์
ล่างให้เป็ นหนึ่ งเดียวโดยกษัตริยเ์ มนาปฐมกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์ที่
1 ที่ นี่ ท่ า นจะได้ช ม รู ป แกะสลัก ขนาดยัก ษ์ ด้ว ยหิ น อลาบา
สเตอร์ข องฟาโรห์ ร ามเสสที่ 2 ฝี มื อ การแกะสลั ก เป็ นเยี่ ย ม
ระหว่างทางท่านจะได้เห็นต้นอินทผาลัมขึ้ นสวยงามเป็ นทิวแถว เดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กนั อีกเมือง
คื
อ
ซั
ค
ค
าร่า เพื่อชม ปี รามิดขั้นบันได เป็ นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็ น สถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย ์ ซอเซอร์ และ
เป็ นต้นแบบของ ปี รามิดในยุคต่อมา

คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั HORIZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม อเล็กซานเดรีย – ป้ อมปราการซิทาเดล – หลุมฝั งศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ –
ล่องเรือแม่น้ าไนล์ + Dinner + ระบาหน้าทอง
เช้า

เที่ยง
บ่าย

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องอเล็กซานเดรีย (ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) นาท่ านถ่ายรูปคู่กับ ป้ อม
ปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็ นที่ต้งั ของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็ นหนึ่ งในสิ่งมหัศจรรย์ของ
โลกยุคโบราณ ปั จจุบนั เหลือเพียงส่วนที่เป็ นฐานและได้มีรบั การทะนุ บารุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดย
รวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนที่สวยงาม
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็ นเมืองสาคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็ นหมูบ่ า้ นประมง
เล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปี ก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300
กว่าปี ก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็ นเมืองหลวงและตั้งชื่ อให้
คล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี้ ยังเป็ นสถานที่สาคัญในตานานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอ
โฉมชื่อก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี และปั จจุบนั เมืองนี้ ใหญ่เป็ นอันดับ
สองของประเทศ เป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนี ยนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ งของโลก ชม
หลุมฝั งศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า
50,000 ศพ สุสานใต้ดินแห่งนี้ มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้สาหรับลาเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็ นที่ฝังศพ และชั้นที่
3 ใช้เป็ นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผูต้ าย โดยมีการเลี้ ยงสังสรรค์กนั ทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีคน้ พบ
ที่นี่เป็ นครั้งแรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย์ เป็ นสิ่งสาคัญโบราณในสมัยโรมัน

ปกครองอียิปต์ เป็ นเสาแกรนิ ตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็ นชื่อเพื่อนสนิ ทของ จูเลียส ซีซ่า ผูน้ าที่ยิ่งใหญ่แห่ง
โรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้กลายเป็ นศัตรูกนั และปอมเปย์ได้หลบหนี มายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้
ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต ปั จจุบนั นี้ เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิ งซ์อีกสองตัว
ได้เวลาสมควรเดินทางกลับสู่เมืองหลวงกรุงไคโร

คา่

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

คา่
วันที่หา้
เช้า

 บริการอาหารคา่ บุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น้ าไนล์ ชมบรรยากาศอันงดงามยามคา่ คืนสองฟากฝั ง่
แม่ น้ า พร้อมชม และร่วมสนุ กกับการแสดง ระบาหน้าท้อง (Belly Dance) อันเลื่องชื่อและการ แสดง
พื้ นเมืองต่างๆประกอบดนตรี
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOROZON PYRAMID HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ไคโร – สุเหร่าโมฮัมเม็ด – ศูนย์กลางการทากระดาษปาปิ รุส – โรงงานผลิตหัวน้ าหอม
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นา
ท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ.
1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิ ก
ชาวกรีก ในแบบตามอย่างออตโตมัน หรือ ตุรกีในปั จจุบนั
ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็ นของขวัญในการ
แลกเปลี่ยนกับอนุ สาวรียป์ ลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซส
ที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอนั ดีระหว่างอียิปต์ฝรัง่ เศส
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
นาท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวอิยิปต์ที่แออัดอยูใ่ นเมืองหลวงถึง 15 ล้านคน ซึ่งถือ
ว่าเมืองที่ติดอันดับในความแออัดของชุมชนอันดับต้นๆ ของโลก แวะชมศูนย์กลางการทา กระดาษปาปี รุส
ซึ่งเป็ นกระดาษชนิ ดแรกของโลกทาจาก ต้นกก (Papyrus) ใช้บนั ทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์
สาคัญต่างๆ ในสมัยอียิปต์โบราณ พร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ าหอม ซึ่งกล่าวกันว่าการทาน้ าหอมนี้ มี
สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และที่นี้ยังเป็ นศูนย์กลางแหล่งผลิตหัวน้ าหอมขนาดใหญ่ให้กบั ยี่หอ้
แบรนด์เนมดัง ๆหลายยี่หอ้ อีกด้วย
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียปิ ต์ – ช้อปปิ้ งตลาดข่าน - สนามบิน
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียปิ ต์ อันเลื่องชื่อ เป็ นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด
(ค่าบัตรเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริยท์ ้งั 11 พระองค์ ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเข้าชม
กรุณาติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ ค่าเข้าชมประมาณ 100 อิยิปต์ปอนด์ หรือ ประมาณ 20 USD) ชม โลงศพ

ทองคาแท้พร้อมหน้ากากทองคา ของฟาโรห์ตุตัน
คาเมนอันดังก้องโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมาย
ของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง
ๆ รถศึกและเก้าอี้ บรรลังก์ทองคา
ซึ่งภาพบนพนั กเก้าอี้ ที่ โรแมนติ กมากเป็ นภาพของ
ฟาโรห์ตุ ตัน คาเมนประทับ อยู่บ นเก้าอี้ และมี พ ระ
มเหสี ข องพระองค์ก าลังทาน้ ามัน หอมให้ ทั้งคู่ ใส่
รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักความเผื่ อ
แผ่อนั ลึกซึ้ ง นอกจากนี้ ท่านยังจะได้ชมสมบัติอันล้าค่าอื่นๆ อีกจานวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ
ฝี มือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี
เที่ยง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย
นาท่านไปช้อปปิ้ งสิ้ นค้าพื้ นเมืองอันงดงามที่ ตลาดข่านเอลคาลีลี ตลาดสาคัญทางการค้าขายของพื้ นเและ
สินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้ อของพื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นขวดน้ าหอม
ที่ ท าด้วยมื อ สิ น ค้าต่ างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ ระลึ ก
พื้ นเมืองต่างๆ
คา่
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร / ได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.35 น. เหินฟ้ ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MS 960
วันที่หก กรุงเทพฯ
12.40 น คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจ
......................................................................................................

ในกรณีที่ผโู ้ ดยสารอยูต่ ่างจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์, รถไฟ หรือตั ๋วเครือ่ งบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯทราบทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋วทุกประเภท
มิฉะนั้นทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้ นในกรณีที่ทวั ร์มีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
หมายเหตุ
้ างบริษ ัทฯ จะยึดถือความปลอดภ ัยเป็นหล ัก
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้เพือ
่ ความเหมาะสม ทงนี
ั้ ท
 ในกรณีทค
ี่ ณะออกเดินทางตา
่ กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนย ันการเดินทาง จะมีการเปลีย
่ นแปลงขนาดของ
พาหนะทีใ่ ชใ้ นการนาเทีย
่ ว ตลอดรายการท ัวร์ โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีทค
ี่ ณะออกเดินทางตา
่ กว่า 15 ท่าน หรือตา
่ กว่ามาตรฐานของการยืนย ันการเดินทาง ทางผูจ
้ ัดรายการ ขอ
พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าท ัวร์เพิม
่ เต็ม ท่านละ 3,000 บาท
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
้ ประหยัด โดยสายการบินอิยป
1.
ค่าตัว๋ เครือ
่ งบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ ชัน
ิ ต์ และ
้ น้ าหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม
น้ าหนักกระเป๋ าในการโหลดสัมภาระและเครือ
่ งใช ้ส่วนตัว ท่านละ 1 ชิน
2.
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
้ 3 คืน
3. ค่าทีพ
่ ักห ้องละ 2 ท่านตามทีร่ ะบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทัง้ สิน
4.
ค่ารถปรับอากาศนาเทีย
่ วตามรายการ พร ้อมคนขับรถทีช
่ านาญเส ้นทาง
5.
ค่าอาหารทุกมือ
้ ทีร่ ะบุตามรายการ + ค่าบัตรเข ้าชมสถานทีแ
่ ละการแสดงทุกแห่งทีร่ ะบุตามรายการ
6.
ค่าวีซา่ ประเทศอียป
ิ ต์ (วีซา่ กรุ๊ป) ใช ้เวลาในการยืน
่ วีซา่ ก่อนการเดินทาง 20 วัน (สาหรับผู ้ถือหนังสือเดินทางไทย)
7.
ค่าบริการนาทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท ้องถิน
่ และหัวหน ้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผู ้ชานาญเส ้นทาง

8.

ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุ ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต ้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านัน
้ ”)

(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุตา่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี
ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)

อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าภาษี มล
ู ค่า 7% และ ค่าภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%
3. ค่าขีอ
่ ฐ
ู , ค่าเข ้ามุดลงไปในปิ รามิด, ค่าเข ้าชมห ้องมัมมีฟ
่ าโรห์ 11 พระองค์ ทีพ
่ พ
ิ ธ
ิ ภัณฑ์ฯ และรายการอืน
่ ทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
่ งพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอืน
่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครือ
่ งดืม
่ สัง่ พิเศษนอกเหนือรายการ, มินบ
ิ าร์และทีวช
ี อ
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท ้องถิน
่ ท่านละ 4 USD / ท่าน / ว ัน (คิดเป็น 4 ว ัน เท่าก ับ 16 USD)
พนักงานขับรถ ท่านละ 3 USD / ท่าน / ว ัน (คิดเป็น 4 ว ัน เท่าก ับ 12 USD)
ค่าทิปค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ ประมาณท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ท ้องถิน
่
กรณีจองน ้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง ต ้องทาวีซา่ ทีเ่ มืองไทย โดยมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม 2000 บาท / ท่าน
และต ้องใช ้ เอกสารประกอบการยืน
่ วีซา่ รายละเอียดตามท ้ายโปรแกรมทัวร์
เงือ
่ นไขในการจองท ัวร์
งวดที่ 1 : สารองทีน
่ ง่ ั จ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หล ังการจองภายใน 3 ว ัน) พร้อมส่งสาเนาหน ังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนทีเ่ หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 20 ว ัน
้ า่ ยภายในกาหนด ทางบริษท
หากไม่ชาระค่าใชจ
ั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอ ัตโนม ัติ
กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง ณ วันนั น
้ ทีไ่ ม่สามารถ คืนเงินได ้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน, ค่าวี
ซ่า, ค่ามัดจาห ้องพัก เป็ นต ้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทัง้ หมดในทุกกรณี
กรณีเจ็ บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึง่ ต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรือ
่ งยืน
่ เอกสารไปยังสายการบิน
โรงแรม และในทุกๆการให ้บริการ เพือ
่ ให ้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้ นี้ อาจจะต ้องใช ้ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึง่ ไม่สามารถแจ ้งได ้ว่าสามารถ
คืนเงินได ้ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได ้เลย เพราะขึน
้ อยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอืน
่ ๆ
เป็ นสาคัญ
***หมายเหตุ***
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 15 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 15 ท่าน ซึง่ ในกรณีนท
ี้ าง
บริษัทฯ ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้และจะไม่
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ
่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสย
ั บางประการ เช่น
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทส
ี่ ญ
ู หาย สูญเสียหรือได ้รับบาดเจ็บทีน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน ้าทัวร์และเหตุสด
ุ วิสย
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวต
ั ิ และอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ ทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ อุบต
ั เิ หตุตา่ ง ๆ
ราคานีค
้ ด
ิ ตามราคาบัตรโดยสารเครือ
่ งบิน ณ ปั จจุบน
ั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน
้ ตามอัตราค่าน้ ามัน หรือ ค่าเงินแลกเปลีย
่ น
ทางบริษัท สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
้ ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
เนือ
่ งจากรายการท ัวร์นเี้ ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใชบ
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
่ แล้วไม่ได้ร ับการอนุม ัติ ลูกค้าต้องชาระค่าม ัดจาที่ 10,000 บาท และค่าวีซา
่ ตามทีส
หากลูกค้าท่านใด ยืน
่ วีซา
่ ถานฑูตฯ เรียก
เก็บ
่ ประเทศอียป
หมายเหตุเกีย
่ วก ับการขอนุม ัติวซ
ี า
ิ ต์และข้อต่าง ๆ
ในการยืน
่ ขอวีซา่ เพือ
่ เป็ นการอานวยความสะดวกแก่ทก
ุ ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให ้ครบตามทีร่ ะบุ พร ้อมส่งมอบเอกสาร
ประกอบการยืน
่ วีซา่ ไม่น ้อยกว่า 3 สัปดาห์กอ
่ นการเดินทาง
(ในกรณีทเี่ อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัตวิ ซ
ี า่ ของท่านได ้ และท่านจะต ้องเสียค่าธรรมเนียม
ใหม่เอง หากต ้องการยืน
่ วีซา่ อีกครัง้ )
ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลยพินจ
ิ ของทางสถานฑูตฯ ซึง่ ในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิม
่ เติมจากทีไ่ ด ้ระบุ
ไว ้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครัง้ ซึง่ อาจจะทาให ้เกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้
 อนึง่ ระเบียบของสถานฑูตฯ ซึง่ อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัตข
ิ องลูกค ้าในแต่ละราย หากท่านมี
ข ้อสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต ้องกราบขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวต
ั ิ และอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือการ ควบคุมของ
ทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ ทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร ้าย การสูญหายความล่าช ้า หรือ
อุบต
ั เิ หตุตา่ ง ๆ
ราคานีค
้ ด
ิ ตามราคาบัตรโดยสารเครือ
่ งบิน ณ ปั จจุบน
ั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน
้ ตามอัตราค่าน้ ามันหรือค่าเงิน
แลกเปลีย
่ น ทางบริษัท สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนื่อ งจากรายการทัว ร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ ด เสร็ จ หากท่านสละสิท ธิก
์ ารใช ้บริก ารใดๆตามรายการ หรือ ถูก ปฏิเสธการเข ้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
่ หน้าพาสปอร์ตอายุเหลือ
หน ังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใชง้ านไม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือน น ับจากว ันเดินทางในกรณีทส
ี่ ง
้ เครือ
น้อยกว่า 6 เดือน ทางบริษ ัทฯไม่ร ับผิดชอบกรณีสายการบินปฏิเสธในการขึน
่ ง และมีหน้าทีเ่ หลือไว้ประท ับตราไม่นอ
้ ย
กว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหน ังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิม
่ เติม **

**ในกรณีทผ
ี่ โู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับว ันเดินทางทีท
่ า
่ นได้ทาการจองไว้
ก ับทางบริษ ัทฯ กรุณาแจ้งให้ก ับทางเจ้าหน้าทีท
่ ราบ ก่อนการชาระเงินค่าตว๋ ั ด ังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษ ัทฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการร ับผิดชอบทุกกรณี**
่ เข้าประเทศอียป
1. เอกสารประกอบขอวีซา
ิ ต์ – จอร์แดน กรณีผเู ้ ดินทางจองน้อยกว่า 21 ว ัน
- หน ังสือเดินทาง
ต ้องมีอายุเหลือการใช ้งานไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต ้องมีหน ้าว่างเหลือสาหรับประทับตราวีซา่ และตราประทับ เข ้า
ประทับเข ้า-ออกอย่างน ้อย 4 หน ้าเต็ม
- รูปถ่าย
ต ้องเป็ น ขนาด 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 ใบ และต ้องเป็ นรูปถ่ายทีม
่ พ
ี น
ื้ หลังสีขาว เท่านัน
้ ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณารูป
ถ่ายทีเ่ ป็ นรูปสติ๊ กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายทีม
่ วี วิ ด ้านหลัง หรือรูปทีน
่ ามาตัดต่อ
- หล ักฐานการงาน
ื่ ของผู ้เดินทางแสดงความเป็ น
กรณีเป็ นเจ ้าของกิจการ ต ้องแสดง สาเนา ใบทะเบียนการค ้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีม
่ ช
ี อ
เจ ้าของกิจการ เป็ นกรรมการ หรือ หุ ้นส่วน (ไม่ต ้องใช ้ตัวจริง)
่ รับรองสาเนา และประทับตราบริษัทเป็ นสาคัญ *****
***** สาคัญมาก จะต ้องเซ็นชือ
กรณีเป็ นพนักงาน ต ้องมีหนังสือรับรองการทางานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานทีส
่ งั กัด มีข ้อความระบุตาแหน่ง เงินเดือน รายได ้ วัน
้ และจะต ้องประทับตราบริษัทรับรองเป็ นสาคัญ
เริม
่ ทางาน และช่วงเวลาทีไ่ ด ้รับอนุมัตใิ ห ้ลาหยุดงาน เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นั กศึกษา ต ้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่ พร ้อมตราประทับของ
่ รับรองสาเนา
ทางโรงเรียน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
้ ) และสาเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร ้อมทัง้ เซ็นชือ
- หล ักฐานการเงิน
่ ของผู ้เดินทาง จากทางธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ เท่านัน
ใบรับรองสถานะทางการเงินในชือ
้ (ไม่เอา STATEMENT)
หมายเหตุเกีย
่ วกับการขอนุมัตวิ ซ
ี า่ ประเทศอียป
ิ ต์และข ้อต่าง ๆ
*** ในการยืน
่ ขอวีซา่ เพือ
่ เป็ นการอานวยความสะดวกแก่ทก
ุ ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให ้ครบตามทีร่ ะบุ พร ้อมส่งมอบเอกสาร
ประกอบการยืน
่ วีซา่ ไม่น ้อยกว่า 3 สัปดาห์กอ
่ นการเดินทาง (ในกรณีทเี่ อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการ
อนุมัตวิ ซ
ี า่ ของท่านได ้ และท่านจะต ้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต ้องการยืน
่ วีซา่ อีกครัง้ )
*** ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลยพินจ
ิ ของทางสถานฑูตฯ ซึง่ ในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิม
่ เติมจากทีไ่ ด ้ระบุไว ้
หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครัง้ ซึง่ อาจจะทาให ้เกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้
*** อนึง่ ระเบียบของสถานฑูตฯ ซึง่ อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัตข
ิ องลูกค ้าในแต่ละราย หากท่านมีข ้อ
สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต ้องกราบขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้

2.ตัวอย่างเอกสารในการยื่นวีซ่า อียปิ ต์ แบบON ARRIVAL ต้องส่ง
ให้กบั ทางบริษัทก่อนการเดินทาง 21 วัน

