รหัสโปรแกรม : 17858 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

Egypt Here We Go อียิปต์
5 DAYS 2 NIGHTS
เดินทาง เมษายน 63
พีระมิด | เมืองอเล็กซานเดรีย | พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ | เมมฟิ ส | ล่องเรือชมวิวแม่นา้ ไนล์
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ราคาแนะนาเพียง

Egypt Here We Go อียิปต์ 5 DAYS 2 NIGHTS BY KU

32,900.-

(GQ3CAI-KU002)

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. คูเวต – ไคโร - เมมฟิ ส – เมืองโบราณซัคคารา
วันที่ 3. เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย์ – ป้อมปราการซิทาเดล – ไคโร
วันที่ 4. พีระมิดแห่งเมืองกีซา - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ – ช้อปปิ ้งตลาดข่านเอลคาลีลี –สนามบิน
วันที่ 5. คูเวต - กรุงเทพฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
21.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินคูเวต แอร์ไลน์ โดยมี
เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

23.15 น.

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

ออกเดินทางสูน่ ครคูเวตด้วยเที่ยวบิน KU 414

วันที่ 2 คูเวต – ไคโร – เมมฟิ ส - เมืองโบราณซัคคารา
02.40 น.

เดินทางถึงกรุงคูเวต รอเปลีย่ นเครือ่ ง มีบริการเล้าท์รองรับที่สนามบินคูเวต

09.30 น.

ออกเดินทางสูก่ รุงไคโร ด้วยเที่ยวบิน KU 545

11.50 น

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุ งไคโร ประเทศอียปิ ต์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคน
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เข้าเมืองและศุลกากร เดินทางสูก่ รุ งไคโร (Cairo) เมืองหลวงของประเทศอียิปต์
กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

วันที่ 3
เช้า

3

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิ ส (Memphis) เป็ นเมืองหลวงแรกของอาณาจักรอียิปต์โบราณ เมื่อ ฟาโรห์นาเมอร์ (Narmer)
ได้รวบรวมอาณาจักรอียิปต์ รวมเป็ นหนึง่ เดียวได้ นาท่านชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสส
ที่ 2 (Ramesses II) ระหว่างทางยังมีตน้ อินทผลัมขึน้ เป็ นแถวอย่างสวยงามอีกด้วย จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง เมือง
โบราณซัคคารา(Saqqara) เพื่อชมพีระมิดขัน้ บันได เป็ นสิง่ ก่อสร้างขนาดใหญ่ อีกทัง้ ยังใช้เป็ นสถานที่ฝ่ ั งศพของกษัตริย ์ ซอ
เซอร์ และเป็ นต้นแบบของพีระมิดในยุคต่อมา จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงไคโร

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสูท่ ี่พกั OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า

เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝั งศพใต้ดนิ แห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอม
เปย์ – ป้ อมปราการซิทาเดล – ไคโร
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยังเมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) ซึง่ เป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสอง รองจากกรุงไคโร เมืองนีเ้ คยถูกปกครอง
โดยชาวเมืองอียิปต์ ชาวกรีก ชาวโรมัน รวมถึงการครอบครองของราชวงศ์ชาวมุสลิมต่างๆ ทาให้เมืองนีเ้ ป็ นแหล่งผสมผสาน
ศิลปะอียิปต์ กรีก โรมัน และอิสลามเข้า ด้วยกันอย่างน่าสนใจยิ่ง เมืองอเล็กซานเดรียเคยเป็ นหมู่บา้ นประมงเล็กๆ เมื่อ
ประมาณ 1,200 ปี ก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปี ก่อนคริสตกาล พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great)
แห่งราชวงศ์อาร์กีด จากแคว้นมาซิโดเนีย ได้เข้ามายึดครองและมีคาสั่งให้ปรับปรุ งขยายเมืองเพื่อสถาปนาเป็ นเมืองหลวงใน
สมัยพระองค์ พร้อมทัง้ ตัง้ ชื่อว่าเมืองอเล็กซานเดรีย และเมืองนีย้ งั เป็ นสถานที่สาคัญในตานานรักอันยิ่งใหญ่ของพระนางคลี
โอพัตรา(Cleopatra) และจอมทัพผู้กล้าแห่งโรมัน มาร์ค แอนโทนี (Mark Antony) ปั จจุบันนีเ้ ป็ นเมืองพักผ่อนตาก
อากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก นาท่านชมหลุมฝั งศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacomb) ซึ่งได้รบั การยกย่องให้
เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เป็ นอุโมงค์ที่เก็บศพและทรัพย์สมบัติของกษัตริยอ์ ียิปต์โบราณ
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กลางวัน
บ่าย

ค่า

ที่พกั

วันที่ 4
เช้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านชมเสาปอมเปย์ (Pompey’s Pillar) ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ มีลกั ษณะเป็ นเสา
แกรนิตสูงประมาณ 27 เมตร คาว่าปอมเปย์นนั้ เป็ นชื่อเพื่อนสนิทของจูเลียส ซีซ่า (Julius Caesar) ผูน้ าที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน
ซึง่ ภายหลังทัง้ สองได้กลายเป็ นศัตรูกนั ปั จจุบนั นีเ้ หลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตัง้ อยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิ งซ์อีกสองตัว
จากนัน้ นาท่านชมป้ อมปราการซิทาเดล (Citadel) บริเวณด้านนอก ซึ่งในอดีตนัน้ คือที่ตงั้ ของประภาคารฟาโรส (Pharos
of Alexandria) ที่ได้รบั การยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ สร้างประมาณ 270 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช ใน
รัชสมัยพระเจ้าปโตเลมีที่ 1 โดยสถาปนิกชื่อ โซสเตรโตส สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลัก มีตะเกียงขนาดใหญ่บนยอด โดยนัก
ประวัติศาสตร์สนั นิษฐานว่าในเวลากลางวันจะปล่อยควัน และในเวลากลางคืนจะเป็ นแสงไฟสว่างที่เห็นได้จากระยะไกล
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับกรุงไคโร

รับประทานอาหารค่าบนเรือ (Dinner Cruise)
สัมผัสบรรยากาศอันงดงามยามค่าคืนตลอดสองฝั่ งแม่น้าไนล์
พร้อมชมการแสดงระบาหน้าท้อง และการแสดงพืน้ เมืองที่น่าตื่นเต้น
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า

พีระมิดแห่งเมืองกีซา - พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ – ช้อปปิ้ งตลาด
ข่านเอลคาลีลี –สนามบิน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยังเมืองกีซา (Gina) เมืองใหญ่อนั ดับ 3 ของประเทศอียิปต์ นาท่าชม มหาพีระมิดแห่งเมืองกีซา
(Great Pyramid of Giza) คือ พีระมิดคูฟู (Khufu) , พีระมิดคาเฟร (Khafre), พีระมิดเมนคูเร (Menkaure) โดยพีระมิด
คูฟู นัน้ เป็ นพีระมิดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในบรรดามหาพีระมิดแห่งเมืองกีซ า เป็ นที่บรรจุพระบรมศพของกษัตริยค์ ีออปส์
(Cheops) หรือ ฟาโรห์คูฟู (Khufu) แห่งราชวงศ์ที่ 4 ซึง่ ปกครองอาณาจักรอียิปต์เมื่อประมาณกว่า 4,600 ปี มาแล้ว ใช้เวลา
ก่อสร้างทัง้ สิน้ ประมาณ 30 ปี และใช้แรงงานกว่าแสนคน ได้รบั การยกย่องว่าเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่าและ
เป็ นหนึง่ เดียวในสิง่ มหัศจรรย์ยคุ เก่าที่ยงั คงอยูถ่ ึงปั จจุบนั จากนัน้ นาท่านชมสฟิ งซ์ (Sphinx) ที่แกะสลักจากหินธรรมชาติ เป็ น
การผสมกันระหว่างมนุษย์กบั สิงโต ส่วนหัวที่เหมือนมนุษย์นนั้ มีสญ
ั ลักษณ์ของฟาโรห์อียิปต์แสดงไว้คือมีเคราที่คาง ตรงหน้า
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ผากมีงแู ผ่แม่เบีย้ และมีเครือ่ งประดับ รัดเกล้าแบบกษัตริย ์ ลาตัวมีลกั ษณะคล้ายสิงโต
**ไม่รวมค่าขีอ่ ูฐ และค่าเข้าด้านในพีระมิด หากท่านสนใจ กรุ ณาติดต่อทีห่ ัวหน้าทัวร์**

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) อันเลื่องชื่อ เป็ นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณ
มากมายที่สดุ ชมโลงศพทองคาแท้พร้อมหน้ากากทองคาของฟาโรห์ตุตันคาเมน (Tutankhamun) อันดังก้องโลก และสมบัติ
ส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่างๆ รถศึกและเก้าอี ้ บรรลังก์ทองคา นอกจากนี ้ ท่านยัง
จะได้ชมสมบัติอนั ลา้ ค่าอื่นๆ อีกจานวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝี มือ ประณีต สิ่งของทัง้ หมดล้วนมีอายุเก่าแก่
กว่า 3,000 ปี *** การเข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งนีย้ งั ไม่รวมค่าบัตรเข้าชมห้องมัมมี่พระมหากษัตริยท์ งั้ 11 พระองค์ (ค่าใช้จ่ายใน
การเข้าชมท่านละ 20 USD) กรณีสนใจเข้าชมกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ***

จากนัน้ นาท่านไปช้อปปิ ้งสิน้ ค้าพืน้ เมืองอันงดงามที่ตลาดข่านเอลคาลีลี (Khan el-Khalili) ตลาดสาคัญทางการค้าขายของ
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22.30 น.

พืน้ เมืองและ สินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สดุ ในกรุ งไคโรประเทศอียิปต์ ท่านสามารถเลือกซือ้ ของพืน้ เมื องสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะ
เป็ นขวดนา้ หอมที่ทาด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรู ปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึก
พืน้ เมืองต่างๆ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน

วันที่ 5 คูเวต – กรุ งเทพฯ
01.30 น.
05.00 น.
07.45 น.
19.00 น.

นาท่านเดินทางกลับไปยังกรุงเทพฯ โดยสายการบินคูเวต แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KU 544
เดินทางถึงกรุงคูเวต รอเปลีย่ นเครือ่ ง
นาท่านเดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KU 413
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ราคาแนะนาเพียง
Egypt Here We Go อียปิ ต์
5 DAYS 2 NIGHTS โดยสายการบินคูเวต แอร์ไลน์ (KU)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

32,900.32,900.32,900.14,050.วันที่ 14 - 18 เม.ย. 63
32,900.32,900.32,900.14,050.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
วันที่ 07 - 11 เม.ย. 63

พักเดีย่ วเพิม่
ท่านละ
2,900.2,900.-

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ ได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซา่ ในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ ก
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ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด

7
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9

ค่าตั๋วเครือ่ งบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
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8.

ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริม่ ต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
5.
6.
7.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 1 ใบ, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ อียิปต์ 2,000 บาท (ชาระพร้อมมัดจา)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (18 USD)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (15 USD)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ วีซ่า
1.
2.

3.
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การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีทา่ นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ ของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ ที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
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4.

5.

หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซา่ ไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน่ ่ังบนเครื่องบิน
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครือ่ งบิน ซึง่ มีคา่ ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็ บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ี่จะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่ เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
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แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่า น ไปยัง คณะต่อไปแต่ทั้ง นีท้ ่า นจะต้องเสีย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไม่สามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซา่ แล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซา่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผา่ น) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครือ่ งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่ งบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซา่ ผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
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9.

กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่าง
อาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

2.
3.
4.

่ อียป
เอกสารประกอบการขอวีซา
ิ ต์
่ น ับจากว ันยืน
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 15 - 20 ว ันทาการ
่ ไม่ตอ
การยืน
่ วีซา
้ งมาแสดงตนทีส
่ ถานทูต
ื เดินทาง (Passport) หน ังสอ
ื เดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหร ับประท ับวีซ่าอย่างน้อย 2
1. สาเนาหน ังสอ
หน้า
ต้องมีอายุการใชง้ านเหลือไม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือน น ับจากหล ังว ันเดินทาง เดินทางห้าม
ิ้ ภายในหน ังสอ
ื เดินทาง (สำหรับท่ำนทีม
ชารุดหรือขีดเขียนใดๆทงส
ั้ น
่ ห
ี นังสือเดินทำงเล่ม เก่ำ กรุณำ
นำมำประกอบกำรยืน
่ วีซำ่ ด ้วยเพือ
่ ควำมสะดวกในกำรพิจำรณำวีซำ่ ของ
ท่ำน)
***หล ังจากทีว่ ซ
ี ่าผ่านแล้ว ต้อ งนาเล่มจริง มาแปะหน้า วีซ่าตามกาหนด
น ัดหมายของทางสถานทูต***
้ื
2. รูปถ่าย รูปถ่ำยสีหน ้ำตรงขนำด 2 x 2 นิว้ จำนวน 2 ใบ (ใช ้รูปสีพน
หล ังขาวเท่านน
ั้ ถ่ำยไว ้ไม่เกิน 6 เดือน , สติ๊ กเกอร์ใช ้ไม่ได ้, ห ้ำมสวม
แว่นตำหรือเครือ
่ งประดับ, รูปทีม
่ ก
ี ำรตัดต่อโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช ้

ส่วนสูงใบหน้า 3 ซม.

ไม่ได ้)

ื่ -สกุล (ถ้าเคยเปลีย
3. สาเนาทะเบียนบ้าน/บ ัตรประชาชน หรือ สาเนาใบเปลีย
่ นชอ
่ น),สาเนาทะเบียน
ี ชวี ต
สมรส, สาเนาใบหย่า หรือ สาเนาใบมรณะบ ัตร (กรณีคส
ู่ มรสเสย
ิ ),สาเนาสูตบ
ิ ัตรกรณี ผเู ้ ดินทาง
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ตา่ กว่า 20 ปี บริบร
ู ณ์
4. หล ักฐานการเงิน
ื่ เจ ้ำของบัญชี (บุคคลที่
BANK CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE ทีอ
่ อกจำกทำงธนำคำรเท่ำนั น
้ ระบุชอ
ื่ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลทีเ่ จ ้ำของบัญชีออกค่ำใช ้จ่ำย
ออกค่ำใช ้จ่ำย) ต้องสะกดชอ
ื่ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยชัดเจน ฉบับภำษำอังกฤษ และใช ้
ให ้ (ผู ้เดินทำง) ต้องสะกดชอ
ยืน
่ ได้ไม่เกิน 15 ว ันหล ังจากธนาคารออกให้
ี ากประจาหรือกระแสรายว ัน***
***ทางสถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชฝ
5. หล ักฐานการทางาน(ภาษาอ ังกฤษและเป็นหล ักฐานปัจจุบ ันเท่านน)
ั้
-

กรณี เ ป็ นพนก
ั งาน หนั งสือ รั บ รองกำรทำงำนจำกบริษัทฯ ระบุต ำแหน่ ง , เงินเดือ น, วั นเริม
่ ท ำงำนและ
่ ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ช่วงเวลำทีอ
่ นุมต
ั ใิ ห ้ลำหยุด ต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยืน
่ วีซา

-

ื่ ของผู ้เดินทำงเป็ น
กรณี เจ้าของกิจการ สำเนำใบทะเบียนกำรค ้ำและหนั งสือรับรองกำรจดทะเบียนทีม
่ ช
ี อ
่ รับรองสำเนำและประทับตรำบริษัทฯ (อำยุสำเนำไม่เกิน 3 เดือน)
กรรมกำรหรือหุ ้นส่วน พร ้อมทัง้ เซ็นชือ
พร ้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด ้วย

-

ึ ษา ใช ้หนั ง สือ รั บ รองจำกทำงโรงเรีย นหรือ สถำบั น ที่ก ำลั ง ศึก ษำอยู่
กรณี เ ป็ นน ก
ั เรีย น หรือ น ก
ั ศก
(สถานทูตไม่ร ับเอกสารทีเ่ ป็นบ ัตรน ักเรียน ไม่วา
่ เป็นช่วงปิ ดเทอมและต้องมีอายุ 1 เดือนก่อนยืน
่ วี
่ ) ต้องสะกดให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ซา

6. กรณีทเี่ ด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี ขอสาเนาสูตบ
ิ ัตร
กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผูป
้ กครอง
-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดาจะต้องมีใบร ับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต ้องคัดจดหมำยยินยอมให ้บุตร
เดิน ทำงไปต่ ำ งประเทศกั บ มำรดำโดยมีก ำรรั บ รองค่ ำ ใช ้จ่ ำ ยพร อ้ มแจ ง้ ควำมสั ม พั น ธ์แ ละยิน ดีช ดเชย
ค่ำเสียหำยทีอ
่ ำจจะเกิดขึน
้ โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอต ้นสังกัด พร ้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ พร ้อมทัง้ แนบ
สำเนำบัตรประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด ้วย

-

หากเด็ ก เดินทางก บ
ั มารดาจะต้องมีใบรบ
ั รองจากบิดา

โดยบิด ำจะต ้องคั ดจดหมำยยินยอมให ้บุต ร

เดิน ทำงไปต่ ำ งประเทศกั บ มำรดำโดยมีก ำรรั บ รองค่ ำ ใช ้จ่ ำ ยพร อ้ มแจ ง้ ควำมสั ม พั น ธ์แ ละยิน ดีช ดเชย
ค่ำเสียหำยทีอ
่ ำจจะเกิดขึน
้ โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอต ้นสังกัด พร ้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ พร ้อมทัง้ แนบ
สำเนำบัตรประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตบิดำมำด ้วย
-

หากเด็ ก ไม่ได้เ ดิน ทางท งั้ ก บ
ั บิดาและมารดา โดยบิด ำและมำรดำจะต ้องคั ด จดหมำยยิน ยอมให ้บุต ร
เดินทำงไปต่ำงประเทศกับใคร โดยมีกำรรับรองค่ำใช ้จ่ำยพร ้อมแจ ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำย
ทีอ
่ ำจจะเกิดขึน
้ โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอต ้นสังกัด พร ้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ พร ้อมทัง้ แนบสำเนำบัตร
ประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตบิดำและมำรดำมำด ้วย พร ้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำ
หรือมำรดำเพือ
่ รับรองแก่บต
ุ รด ้วย

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใด
เป็ นผู ้ดูแลบุตรแต่เพียงผู ้เดียว พร ้อมฉบับแปลภำษำอังกฤษ
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7. เบอร์มอ
ื ถือทีต
่ ด
ิ ต่อได้สะดวกพร้อมอีเมล์
8. กรุณำกรอกข ้อมูลภำษำไทยตำมแบบฟอร์มทีแ
่ นบมำให ้ถูกต ้องและเป็ นควำมจริงเท่ำนัน
้ เนือ
่ งจำกเป็ นข ้อมูล
ทีต
่ ้องส่งให ้กับทำงสถำนฑูต ทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถกรอกแทนท่ำนได ้ เพรำะถ ้ำข ้อมูลผิดพลำด ท่ำนอำจจะ
ถูกปฏิเสธวีซำ่ ได ้
่ เท่านน
9. ท่ำนไม่จำเป็ นต ้องเซ็น รับรองสำเนำถูกต ้อง ให ้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซา
ั้
่ ผ่านแล้ว ต้องนาเล่มพาสปอตต ัวจริงมาแปะวีซา
่ ตามกาหนดน ัดหมายของทางสถานทูต***
***กรณีทวี่ ซ
ี า

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่ำประเทศอียิปต์
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………….

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด……………………………………………………………………………………………………
6. ประเทศทีเ่ กิด…………………………………………………………………………………………………
7. สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบนั …………………………..
8. เพศ

9. สถานภาพ

ชาย

หญิง
โสด
หย่า

แต่งงาน
แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม้าย

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ อี านาจปกครอง/ดูแลผูเ้ ยาว์

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
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11. ทีอ่ ยู่บา้ น และ อีเมล์ของผูข้ อ

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................
12. อาชีพปั จจุบนั ........................................................................................................
13. ชื่อบริษทั ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน/นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ่ ยู่ของสถาบันศึกษา

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……
14. ชื่อนามสกุลบิดา..................................................................................................................................
ชื่อนามสกุลมารดา...............................................................................................................................
15. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยู่ของผูร้ อ้ งขอ
มีผอู้ ่นื ออกให้(เจ้าบ้าน/บริษทั /องค์กร)

ตัวผูข้ อวีซ่าเอง

ตามทีร่ ะบุในช่อง 31 และ 32
สิง่ ทีช่ ่วยในการดารงชีพ

อื่นๆ (โปรดระบุ)

เงินสด

สิง่ ทีช่ ่วยในการดารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ่ กั ทีม่ ผี จู้ ดั หาให้

ชาระค่าทีพ่ กั ล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผอู้ อกให้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)
************************************************

่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี ่าเป็นดุลพิน จ
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ท
ั ไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆท งั้ สน
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ทงนี
ั้ บ
ั้
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