“ทาไมต้องเลือกใช้บริการของเรา”

!!!

ถ ูก และ ดี !!!

กาหนดการเดินทาง 30 กันยายน – 04 ตุลาคม 2560
วันแรกของการเดินทาง
06.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงโดฮา-เมืองอเล็กซานเดรีย

พบกันที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน

P

ประตู 6 สายการบิน

Qatar Airways เจ้าหน้าที่บริ ษท
ั ฯ คอยให้การ

ต้อนรับและอํานวยความสะดวกทางด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางก่อนขึ้นเครื่ อง
09.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดย Qatar Airways

12.10 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา ประเทศการ์ตา้ (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)

15.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย โดย Qatar Airways เที่ยวบินที่

17.35 น.
เย็น

เดินทางถึง สนามบิน อเล็กซานเดรีย นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักค้างคืน ณ โรงแรม Mercure Alexandria Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง
เช้า

เที่ยวบินที่ QR 831
QR 1317

ป้อมปราการอเล็กซานเดรีย-หลุมฝังศพใต้ดิน-กรุงไคโร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเที่ยวชมความสวยงามของ เมืองอเล็กซานเดรีย Alexandria เป็ นเมืองสําคัญในสมัยที่
โรมันปกครองประเทศอี ยิปต์ แต่เดิ มนั้นเป็ นหมู่บ้า นประมง ชื่ อ ว่า ราคอนดาห์ เมื่ อ 1,200 ปี ก่ อ น
คริ สตกาล และเมื่อประมาณ 332 ปี ก่อนคริ สตกาล หรื อประมาณ 2,300 กว่าปี ก่อน พระเจ้าอเล็กซาน
เดอร์มหาราช มาพบเข้าจึงได้มีคาํ สัง่ ให้มีการปรับปรุ งและขยายเมืองขึ้นเพื่อที่จะใช้เป็ นเมืองหลวง โดย
ได้ต้ งั ชื่ อเมืองให้ใกล้เคียงเหมือนกับพระองค์ให้มากที่ สุด เมืองอเล็กซานเดรี ยแห่ งนี้ ยงั เป็ นสถานที่
สําคัญในตํานานรั กอันยิ่งใหญ่ที่โด่ งดังไปทัว่ โลกของราชิ นีผูเ้ ลอโฉม ที่ มีชื่อว่า พระนางคลีโอพัตรา
และนายทหารโรมัน มาร์ ค แอนโทนี่ ปั จจุ บันเมื องอเล็กซานเดรี ยมี ขนาดใหญ่เป็ นอันดับสองของ
ประเทศอียปิ ต์ มีชื่อเสี ยงทางด้านเป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศ โดยติดกับทะเลเมดิเตอร์ เรเนี่ ยน นําท่าน
เข้าชมภายใน ป้อมปราการซิทาเดล Citadel ในอดีตเป็ นที่ ต้ งั ของประภาคารฟาโรส นับว่าเป็ น
หนึ่งในสิ่ งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณ ปั จจุบนั เหลือแต่เพียงส่วนที่เป็ นรากฐาน และได้รับการทํานุ
บํารุ งต่อเติมจาก สุลต่าน เกย์ตเบย์ โดยได้พยายามรวบรวมซากเดิมบางส่ วนเข้ามาให้เหมือนกับของเดิม
มากที่สุด ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านนําท่านเข้าชม หลุมฝังศพใต้

ดินแห่ งอเล็กซานเดรีย The Catacomb of Kom El Shokafa เป็ นหนึ่งในเจ็ ดสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็ นสุ สานของชาวโรมันในอดีตกว่า 50,000 คน สุ สานใต้ดินแห่ งนี้ มี
สามชั้น ชั้นแรก มีไว้สาํ หรับลําเลียงโลงและศพ ชั้นสอง เป็ นที่ฝังศพ และ ชั้นที่สาม เป็ นที่รวมญาติ เพื่อ
ระลึกถึงผูท้ ี่เสี ยชีวติ โดยจัดให้มีการเลี้ยงสังสรรค์กนั ทั้งวัน มีเรื่ องเล่าว่า ตอนที่นกั โบราณคดีได้คน้ พบ
หลุมฝังศพใต้ดินแห่ งนี้ เป็ นครั้งแรกนั้น บนโต๊ะยังมีขวดไวน์ และ จาน วางอยู่ จากนั้นนําท่านชม เสา
ปอมเปย์ Pompeys Pillar สร้างในสมัยที่โรมันเรื องอํานาจปกครองอียิปต์ เป็ นเสาแกรนิ ต มีความ
สูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็ นชื่อเพื่อนคนสนิทของ จูเลียส ซีซ่า ผูน้ าํ ที่ยงิ่ ใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสอง
ได้กลายเป็ นศัตรู ต่อกัน และ ปอมเปย์ ก็ได้หลบหนี มายังเมืองอเล็กซานเดรี ยในอียิปต์แห่ งนี้ และได้ถูก
ชาวอียปิ ต์ฆ่าเสี ยชีวติ ปั จจุบนั นี้น้ ีเหลือเพียงแค่เสาโบราณ ที่มีเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบกรี ก
ตั้งสู งอยู่อย่างโดดเด่น และสฟิ งซ์อีกสองตัว ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย พร้อมชม
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ที่สวยงาม ผ่านชม สวนสาธารณะมอนตาซาร์ ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของ
เที่ยง
ค่ า

กษัตริ ย ์ ฟารุ ค เป็ นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดของทวีปแอฟริ กา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่ กรุงไคโร Cairo (ระยะทาง 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง)
รับ ประทานอาหารค่ า แบบ บุฟ เฟต์บ นเรื อ ล่ องไปตามแม่ น้า ไนล์ ชมบรรยากาศอั น
งดงาม ของแสงสีย ามค่ าคื นสองฟากฝ่ ั งแม่ น้า ไนล์ พร้อ มชม และ ร่ วมสนุก กับ การ
แสดง ระบาหน้าท้อง Belly Dance อันเลื่องชื่อ และมีการแสดงพื้นเมือง ประกอบดนตรี
ให้ท่านได้เพลิดเพลินโดยตลอด
พักค้างคืน ณ โรงแรม Grand Pyramids Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

เมืองเมมฟิส-เมืองโบราณซัคคาร่า-เมืองกีซ่า-พิพิธภัณฑ์
กระดาษปาปิ รุส-โรงงานน้าหอม-ช้อปปิ้ งตลาดข่านเอลคาลิลี่

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส Memphis เป็ นเมืองหลวงแห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ กว่า 5,000 ปี
เป็ นเมื องที่ ได้รับการบันทึ กในประวัติศาสตร์ ว่ามีความสําคัญในการที่ รวบรวมอี ยิปต์ตอนบน และ
อียปิ ต์ตอนล่าง ให้รวมเข้ากันเป็ นหนึ่งเดียว โดย กษัตริ ยเ์ มนา แห่งราชวงศ์ที่ 1 นําท่านชม รูปแกะสลัก
ขนาดยักษ์ ที่แกะสลักจากหิ นอลาบาสเตอร์ ของฟาโรห์ รามเสสที่ 2 ฝี มือการแกะสลักนั้นต้องยอมรับ
ว่าฝี มือยอดเยี่ยมเป็ นอย่างมาก นําท่านเดินทางสู่ เมืองเมืองโบราณซัคคาร่า Saqqara เพื่อชม
ปี รามิดขัน้ บันได เป็ นสิ่ งก่อสร้างขนาดใหญ่ใช้เป็ นสถานที่ ฝังพระศพของกษัตริ ยซ์ อเซอร์ และเป็ น

เที่ยง

ต้นแบบของปี รามิดในยุคต่อ ๆ มา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นําท่านเดินทางสู่ เมืองกีซ่า Giza นําท่านชม มหาปี รามิด Giza Pyramids ได้รับการยกย่องว่า
เป็ นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ซึ่งใช้เป็ นที่บรรจุพระบรมศพของกษัตริ ยค์ ีออปส์ Cheops
หรื อ คูฟู ซึ่งพระองค์เป็ นผูส้ ร้ างขึ้นมาเอง เมื่อก่อนคริ สตกาลประมาณ 25,800 ปี นับอายุจนถึงปั จจุบนั
กว่า 4,500 ปี ถือว่า เป็ นปี รามิดที่ ย่ ิงใหญ่ ท่ี สุดในโลก ถื อว่าเป็ นสิ่งก่อสร้างที่ ย่ ิงใหญ่ และ
เก่าแก่ท่ีสดุ ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้ น 30 ปี โดยใช้แรงงานมากกว่าแสนคน สร้างโดยการตัดจาก
แท่งหิ นที่ มีขนาดใหญ่เป็ นพิเศษ โดยที่ หินแต่ละก้อนนั้นจะต้องวางแนบชิ ดติดกันให้ได้มากที่ สุด ซึ่ ง
แม้แต่เพียงกระดาษที่ เป็ นแผ่นก็ไม่สามารถสอดผ่านเข้าไปในก้อนหิ นได้ นําท่ านชม ตัวสฟิงซ์ ที่
แกะสลักมาจากเนิ นหิ นธรรมชาติ โดยมี ส่วนหัวเป็ นพระภักตร์ ของฟาโรห์ และลําตัวนั้นเป็ นสิ งโต
(กรณีท่ีท่านสนใจจะขี่อฐู กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ราคาประมาณ 10-15 USD ต่ออูฐ
หนึ่งตัว) ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กระดาษปาปิ รุส Papyrus Museum
ท่ า นจะได้ช มกระดาษชนิ ด แรกของโลกที่ ท ํา จากต้น กก ใช้บัน ทึ ก ข้อ ความสรรเสริ ญ เทพเจ้า และ
เหตุการณ์ที่สาํ คัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยอียิปต์โบราณ จากนั้นนําท่านแวะชม โรงงานผลิตหัวน้าหอม
กล่าวกันว่าการทํานํ้าหอมนี้มีการสื บทอดมาตั้งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตรา และสถานที่แห่งนี้ ยงั เป็ น
ศูนย์กลางการผลิตหัวนํ้าหอมที่ มีขนาดใหญ่ส่งให้กบั นํ้าหอมแบรนด์ ดัง ๆ มากมายหลายยี่ห้ออีกด้วย
นําท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้ งที่มีชื่อเสี ยงของอียิปต์ ตลาดข่านเอลคาลีล่ี Khan El Khalili Bazaars
เป็ นตลาดที่สาํ คัญที่สุดและใหญ่ที่สุดของกรุ งไคโร ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมืองที่มีหลากหลาย
ชนิดให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ ง ไม่วา่ จะเป็ นขวดนํ้าหอมที่ทาํ ด้วยมือ เครื่ องทองรู ปพรรณ และ เพชร พลอย
ค่ า

ที่มีลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่าง ๆ ได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม
พักค้างคืน ณ โรงแรม Grand Pyramids Hotel 4* หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์-ป้อมปราการ-สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี
กรุงเทพมหานคร

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียปิ ต์ Egyptian Museum อันเลื่องชื่อเป็ นสถานที่รวบรวม
ศิ ลปวัตถุโบราณที่ สําคัญ (ค่ าบัตรเข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริยท์ ั้ง 11 พระองค์ ไม่ได้
รวมอยู่ในรายการ หากลูกค้าท่ านใดสนใจเข้าชม กรุณาติ ดต่ อได้ท่ีหัวหน้าทัวร์ ค่ าเข้า
ชมท่ านละประมาณ 100 อี ยิตป์ ปอนด์ หรื อ ประมาณ 20 USD ) นําท่ านชม โลงศพ
ทองคาแท้พร้อมหน้ากากทองคา Tutankhamen ซึ่ งเป็ นหน้ากากทองคําของฟาโรห์ตุตนั คา
เมน ที่มีชื่อเสี ยงโด่งดังไปทัว่ โลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด
ของเล่น ต่าง ๆ รถศึก และ เก้าอี้บลั ลังก์ทองคํา ซึ่ งภาพบนบนพนักเก้าอี้ที่แสนโรแมนติก เป็ นภาพของ

ฟาโรห์ตุตนั คาเมนประทับอยู่บนเก้าอี้ และ มีพระมเหสี ของพระองค์กาํ ลังทานํ้ามันหอมให้ ทั้งคู่ใส่
รองเท้าแตะคนละข้าง แสดงถึงความรักและความเผื่อแผ่อนั ลึกซึ้ ง ท่านสามารถชมสมบัติอนั ลํ้าค้าอื่น ๆ
อีกเป็ นจํานวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ที่ มีฝีการทําที่ ประณี ต สิ่ งของทั้งหมดที่ ท่านเห็ น
เที่ยง

เหล่านี้ลว้ นแล้วแต่มีอายุยาวนานมากกว่า 3,000 ปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านขึ้นชม ป้อมปราการ Citadel ซึ่ งถูกสร้างขึ้นโดย ซาลาดิ น ในปี ค.ศ. 1176 และสร้างแล้ว
เสร็ จในปี ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการต่อสู ้กบั พวกทําสงครามครู เสด ภายในท่านจะได้ชมที่พกั และที่ ต้ งั ที่
ทําการของรัฐบาลในสมัยนั้น นําท่านชม สุเหร่าแห่ โมฮัมหมัดอาลี Mohamed

Ali Mosque

สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1830 และสร้างแล้วเสร็ จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวกรี ก สร้างตาม
แบบอย่างออตโตมัน หรื อ ตุรกี ในปั จจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานใหญ่ในสุ เหร่ า ซึ่ งเป็ นของขวัญใน
การแลกเปลี่ยนกับอนุสาวรี ยป์ ลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรี อนั
ต่อกันระหว่างอียปิ ต์และฝรั่งเศส พร้อม ชมวิวของเมืองไคโรจากมุมสูง ได้เวลาพอสมควร นําท่าน
ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่กรุ งเทพมหานคร
19:20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways

23.25 น.

เดินทางถึง สนามบินกรุงโดฮา (แวะเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน)

วันที่หา้ ของการเดินทาง

เที่ยวบินที่ QR 1302

กรุงเทพมหานคร

02.20 น.

ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Qatar Airways

12.40 น.

เดินทางถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
***

End of Service

เที่ยวบินที่ QR 836

***

!!! ราคาพิเศษ 32,900.- บาท !!!
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชัน่ จึงไม่มีราคาสาหรับเด็ก

ท่านที่มีความประสงค์จะนอนห้องพักเดี่ยว ต้องเพิ่มเงิน ดังนี้
เดินทางเดือน กันยายน 2560 เพิ่มเงินอีกท่านละ 3,000.- บาท
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านัน้ (คิด ณ วันที่ 29 พ.ค. 2560) **

อัตราค่าบริการนี้รวมถึง
ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว Qatar Airways

(น้าหนักกระเป๋าเดินทาง ไม่เกิน 30 ก.ก./ท่าน)

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ าํ มัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ, ค่าภาษีประเทศตุรกี
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000.- บาท (ไม่ครอบคล ุมผูท้ ี่มีอาย ุเกิน 85 ปี)
ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในโปรแกรม, นํ้าดื่มบริ การบนรถ วันละ 1 ขวด
ค่าพาหนะ หรื อ รถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามโปรแกรมระบุ
เจ้าหน้าที่ไกด์คนไทย อํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าวีซ่าท่องเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, ค่าแฟกซ์, เครื่ องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น (3.00USD / ท่าน / วัน), คนขับรถ (2.00USD / ท่าน / วัน) (คิดเป็น 4 วัน รวมเท่ากับ 20 USD)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 3.00 USD /ท่าน / วัน (คิดเป็น 5 วัน รวมเท่ากับ 20 USD)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกํากับภาษี)

เงื่อนไขการจองทัวร์ โปรแกรม ไฮไลท์ อียิปต์ 5 วัน
การชาระเงิน

งวดที1่ : สารองทีน่ ั่งมัดจาท่ านละ 10,000.- บาท ภายใน 3 วันหลังจากทาการจอง
งวดที2่ : ชาระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมด

ภายใน 30 วันล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิกทัวร์ โปรแกรม ไฮไลท์ อียิปต์ 5 วัน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50-59 วัน หักค่ามัดจํา 10,000 + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-49 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ ดินทางต่ ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทาง
ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
ในกรณีท่ีมีผูเ้ ดินทาง 15-19 ท่าน จะต้องเพิ่มเงินท่านละ 2,000.- บาท จึงสามารถออกเดินทางได้
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการ
บิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคํานึ งและ
รักษาผลประโยชน์ของผูเ้ ดิ นทางไว้ให้ได้มากที่ สุดเนื่ องจากการท่ องเที่ ยวนี้ เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ ายกับบริ ษทั
ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน ในกรณี ที่ท่านปฏิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่
ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้น หากท่านถูกปฏิ เสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่าน
ชําระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ ยวใช้หนังสื อเดิ นทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
 ตัว๋ เครื่ องบินนี้เป็ นราคาโปรโมชัน่ ออกตัว๋ แล้วไม่สามารถทา refund ได้ ทุกกรณี
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น บริ ษทั ฯ ไม่
สามารถคืนเงินท่านได้ในทุกรณี

เอกสารสาหรับทาวีซา่ ท่องเที่ยว ประเทศอียิปต์
สแกนด์ หน้าพาสปอร์ต (สี) ต้องส่งก่อนการเดินทาง 21วัน
พาสปอร์ต ต้องมีอาย ุไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าที่
เหลือไว้สาหรับประทับตรา ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
หมายเหต ุ ในกรณีท่ีส่งหลัง 3 อาทิตย์ จะต้องยื่นวีซ่า ที่สถานทูต อียปิ ต์
ประจาประเทศไทย และต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,500 บาท

