อเล็กซานเดรีย• เมมฟิ ส • ซัคคาร่า • ปิ รามิดกีซ่า

เดินทางกับสายการบินประจําชาติอิยปิ ต์แอร์ (MS)

พักโรงแรมระดับสี่ดาว พรอมรายการลองแมน้ําไนล ชมระบําหนาทองอันลือชื่อของอียิปต

ขอเชิญทองเทีย่ ว อียิปต ยอนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย คนหาดินแดนแหงตํานานอันลีล้ ับของ
ฟาโรห ชม มหาปรามิด 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกซึ่งมีประวัติศาสตรอันยาวนานมากกวา 5,000 ป
 เมืองเมมฟส และ ซัคคารา ซึ่งเปนเมืองหลวงแหงแรกของอียิปตโบราณสถานที่ตั้งของปรามิดขั้นบันได ซึ่งเปนตน
กําเนิดของปรามิดในยุคแรกและตอมาของอียิปต
 เมืองกีซา เปนสถานที่ตั้งของ มหาปรามิดและสฟงซ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยซึ่งมีชื่อเสียงกองโลก
 กรุงไคโร ชม พิพิธภัณฑอียิปต สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและรองรอยอารยธรรมอียิปตในยุคตางๆ,หนากากฟาโรห
และโลงศพทองคําแท, หองแสดงสมบัติของฟาโรห รวมไปถึงมัมมี่ ชม สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งมีอายุกวา 800 ป
ตั้งตระหงานบนยอดเขาใจกลางกรุงไคโรชอปปงสิ้นคาพื้นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดขานเอลคาลีลี” ทานสามารถเลือกซื้อ
ของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไมวาเปนขวดน้ําหอมที่ทําดวยมือ สินคาตางๆ ที่ทําจากหนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและ
เพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับพรม และของที่ระลึกตางๆ พรอมรับประทานอาหารค่ําและชมการแสดงอันนาตื่นตาตื่น
ใจบนเรือ
 เมืองอเล็กซานเดรีย เมืองแหงประวัติศาสตรที่สําคัญ ยอนยุคไปถึงสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชของกรีก และเปน
เมืองสําคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา ปกครองประเทศอียิปต, สุสานโรมันใตดิน, สัมผัสบรรยากาศริมทะเลเมดิเตอรเร
เนียน

วันแรกของการเดินทาง
สนามบินสุวรรณภูมิ
22:00 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 แถว Q
เคานเตอร 14- 20 สายการบินอียิปต ซึ่งมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดาน
สัมภาระแกทาน
วันที่สองของการเดินทาง
กีซา – เมมฟส – ซัคคารา
00.55 น. เหินฟาสู ประเทศอิยิปต โดยสายการบินอิยิปตแอร เที่ยวบินที่ MS 961
05.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับ
สัมภาระในการเดินทางเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู เมืองไคโร (เวลา
ทองถิ่นชากวาประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
นําคณะเดินทางสู เมืองกีซา ซึ่งอยูไมไกลจากไคโรนักเพื่อชม “มหาปรามิด”
หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก ทั้ง 3พระองค ซึ่งองคฟาโรหแหงอียิปต
โบราณสรางขึ้นเพื่อฝงพระศพของพระองคเอง นับเปนสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญ
และเกาแกที่สุด ของโลก ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 30 ป และกําลังแรงงานกวา
แสนคน ตัดจากแทงหินขนาดใหญมาก หิน แตละกอนวางชิดติดกันแบบ
แนบสนิทมาก แมแตกระดาษก็สอดไมผาน ชมตัว “สฟงซ” ที่แกะสลักจาก
เนินหินธรรมชาติ มีสวนหัวเปนพระพักตรของฟาโรหและลําตัวเปนสิงโต
(หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดตอที่หัวหนาทัวร ราคาประมาณ $10-15 เหรียญตอ
ทานตอหนึ่งตัว)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
นําคณะเดินทางสู เมืองเมมฟส ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาแกแหงแรกในยุคอียิปต
โบราณกวา 5,000 ป เปนเมืองที่ไดรับการบันทึกในประวัติศาสตรวามี
ความสําคัญในการรวมอียิปตบน และอียิปตลางใหเปนหนึ่งเดียวโดยกษัตริยเมนา ปฐมกษัตริยแหงราชวงศที่ 1
ที่นี่ทานจะไดชม รูปแกะสลักขนาดยักษ ดวยหินอลาบาสเตอรของฟาโรหรามเสสที่ 2 ฝมือการแกะสลักเปนเยี่ยม
ระหวางทางทานจะไดเห็นตนอินทผาลัมขึ้นสวยงามเปนทิวแถว เดินทางตอไปยังเมืองโบราณที่ใกลกันอีกเมือง
คือซัคคารา เพื่อชม ปรามิดขั้นบันได เปนสิ่งกอสรางขนาดใหญ ใชเปน สถานที่ฝงพระศพของ กษัตริย ซอเซอร
และเปนตนแบบของ ปรามิดในยุคตอมา
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนําทานเขาสูที่พักโรงแรมแรมระดับสี่ดาว OASIS หรือเทียบเทา
วันที่สามของการเดินทาง
อเล็กซานเดรีย – กรุงไคโร – ลองเรือแมน้ําไนล
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม / นําทานเดินทางสูเมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3
ชั่วโมง) ถายรูปคูกับ ปอมปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเปนที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือวาเปน
หนึ่งในสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ ปจจุบันเหลือเพียงสวนที่เปนฐานและไดมีรับการทะนุบํารุงตอเติมจาก
สุลตานเกยตเบย โดยรวบรามซากเดิมบางสวนเขามา พักผอนหยอนใจกับการชมทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่สวยงาม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

บาย

ค่ํา

นําเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเปนเมืองสําคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต เดิมทีเปนหมูบานประมงเล็กๆ
ที่ชื่อวา ราคอนดาห เมื่อ 1,200 ปกอนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปกอนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กวาปกอน
พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชมาพบ จึงใหมีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเปน
เมืองหลวงและตั้งชื่อใหคลองจองกับชื่อของพระองค เมืองอเล็กซานเดรียนี้
ยังเปนสถานที่สําคัญในตํานานรักอันยิ่งใหญของ ราชินีเลอโฉมชื่อกองโลก
พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มารค แอนโทนี และปจจุบันเมืองนี้
ใหญเปนอันดับสองของประเทศ เปนเมืองพักผอนตากอากาศที่ติดกับทะเล
เมดิเตอรเรเนียนที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของโลก
ชม หลุมฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยแหงโลกยุค
กลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกวา 50,000 ศพ สุสานใตดินแหงนี้มีสาม
ชั้น ชั้นที่ 1 มีไวสําหรับลําเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เปนที่ฝงศพ และชั้นที่ 3
ใชเปนที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผูตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรคกันทั้งวัน ซึ่งเลา
กันวาตอนที่นกั โบราณคดีคนพบที่นี่เปนครั้งแรก บนโตะยังมีขวดไวนและ
จานวางอยู
ชม เสาปอมเปย เปนสิ่งสําคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต เปนเสา
แกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย เปนชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส ซีซา ผูนําที่
ยิ่งใหญแหงโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองไดกลายเปนศัตรูกันและปอมเปยได
หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต และไดถูกชาวอิยิปตฆาเสียชีวิต
ปจจุบันนี้เหลือเพียงแคเสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยูอยางโดดเดน และสฟงซอีก
สองตัว / ไดเวลาสมควรเดินทางกลับสูเมืองหลวงกรุงไคโร
บริการอาหารค่ําบุฟเฟตบนเรือลองไปตามแมน้ําไนล ชมบรรยากาศอันงดงาม
ยาม ค่ําคืนสองฟากฝงแมน้ํา พรอมชม และรวมสนุกกับการแสดง ระบําหนาทอง (Belly Dance) อันเลื่องชือ่ และ
การ แสดงพื้นเมืองตางๆประกอบดนตรี
หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พักระดับสี่ดาว OASIS หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง
ไคโร – สุเหราโมฮัมเม็ด – ชอบปงตลาดขาน
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหาร
นําทานขึ้นชม ปอมปราการ ซึ่งถูกสรางขึ้นโดย ผูนํามุสลิม ซาลาดิน ในป ค.ศ. 1176 และ แลวเสร็จในป ค.ศ.
1182 เพื่อใชในการตอสูกับพวกทําสงครามครูเสด จากจุดนี้ทานสามารถ
มองวิว หรือถายรูปมุมสูงของกรุงไคโรได ชัดเจน
ชมสุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี ซึ่งเริ่มสรางในป ค.ศ. 1830 และเสร็จในป ค.ศ.
1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ในแบบตามอยางออตโตมัน หรือ ตุรกี
ในปจจุบัน
ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหราซึ่งเปนของขวัญในการ
แลกเปลี่ยนกับ อนุสาวรียปลายแหลมโอบิลิสกของรามเซสที่สอง เพื่อสราง
สัมพันธไมตรีอันดีระหวางอียิปตฝรั่งเศส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิน่

นําทานผานชมกรุงไคโร สภาพชีวิตความเปนอยูของชาวอิยิปตที่แออัดอยูในเมืองหลวงถึง 15 ลานคน ซึ่งถือวา
เมืองที่ติดอันดับในความแออัดของชุมชนอันดับตนๆ ของโลกแวะชมศูนยกลางการทํา “กระดาษปาปรุส” ซึ่ง

ค่ํา

เปนกระดาษชนิดแรกของโลกทําจากตนกก (Papyrus) ใชบันทึกขอความสรรเสริญเทพเจาและเหตุการณสําคัญ
ตางๆ ในสมัยอียิปตโบราณ พรอมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ําหอม ซึ่งกลาวกันวาการทําน้ําหอมนี้มีสืบทอด
มาตั้งแตสมัย พระนางคลีโอพัตรา และที่นี้ยังเปนศูนยกลางแหลงผลิต หัวน้ําหอมขนาดใหญใหกับยี่หอแบรนด
เนมดัง ๆหลายยี่หออีกดวย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พักระดับสี่ดาว OASIS หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
ไคโร –สนามบิน
เชา
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําคณะเขาชม พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติอยี ิปต อันเลื่องชื่อ เปนสถานที่ที่
รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด(คาบัตรเขาชมมัมมี่ของ
พระมหากษัตริยทั้ง 11 พระองค ไมไดรวมอยูในรายการ หากทานสนใจ
เขาชมกรุณาติดตอที่หัวหนาทัวร คาเขาชมประมาณ 100 อิยิปตปอนด
หรือ ประมาณ 20 USD) ชมโลงศพทองคําแทพรอมหนากากทองคําของ
ฟาโรหตุตันคาเมนอันดังกองโลก และสมบัติสวนตัวอีกมากมายของพระองค อาทิเชน เตียงบรรทม พัด ของเลน
ตาง ๆ รถศึกและเกาอี้บรรลังกทองคํา ซึ่งภาพบนพนักเกาอี้ที่โรแมนติกมากเปนภาพของฟาโรหตุตันคาเมน
ประทับอยูบนเกาอี้และมีพระมเหสีของพระองคกําลังทาน้ํามันหอมให ทั้งคูใสรองเทาแตะคนละขางอันแสดง
ถึงความรักความเผื่อแผอันลึกซึ้ง นอกจากนี้ทานยังจะไดชมสมบัติอันล้ําคาอื่นๆ อีกจํานวนมากเชน แหวน
สรอยขอมือ สรอยคอ ฝมือประณีต สิ่งของทั้งหมดลวนมีอายุเกาแกกวา 3,000 ป
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น
บาย
นําทานไปชอปปงสิ้นคาพื้นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดขานเอลคาลีล”ี ตลาดสําคัญทางการคาขายของพื้นเและ
สินคาที่ระลึกที่ใหญที่สุดในกรุงไคโร ทานสามารถเลือกซือ้ ของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไมวาจะเปนขวด
น้ําหอมที่ทําดวยมือ สินคาตางๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึก
พื้นเมืองตางๆ
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา / ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน
22.15 น. เหินฟากลับสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MS 960

วันที่หกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ
11.55 น คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพและความประทับใจ
--------------------------------------หมายเหตุ กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเปน
หลัก

อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง : 26 ก.ย.-01 ต.ค.

ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิม่

39,999 บาท
37,999 บาท
35,999 บาท
4,000 บาท

กําหนดการเดินทาง : 17-22 / 18-23 / 22-27 ต.ค.
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
พักเดียว เพิม่

41,999 บาท
39,999 บาท
37,999 บาท
4,000 บาท

กําหนดการเดินทาง : 04-09 / 08-13 พ.ย. / 04-09 / 05-10 ธ.ค.
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
42,888 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
40,888 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
37,888 บาท
พักเดียว เพิม่
4,500 บาท
กําหนดการเดินทาง : 26-31 ธ.ค. / 27 ธ.ค.-01 ม.ค. / 28 ธ.ค.-02 ม.ค.
29 ธ.ค.-03 ม.ค. / 30 ธ.ค.-04 ม.ค. / 31 ธ.ค.-05 ม.ค.
ราคาผูใ้ หญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
43,999 บาท
ราคาเด็กเสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
41,999 บาท
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
39,999 บาท
พักเดียว เพิม่
4,500 บาท

บริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินอิยิปต
2. คาภาษีสนามบินทุกแหง
2. คาที่พักหองละ 2 ทานตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 2 คืน
3. คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง
4. คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ + คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ
6. คาวีซาประเทศอียิปต (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย)
7. คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรคนไทยมืออาชีพผูชํานาญเสนทาง
8. คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุนอยกวา 2 ป และ ผูใหญอายุมากกวา 70 ป ทางบริษัทประกันฯจะ
ชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสัญญาฯ)
บริการนี้ไมรวม
1. คาจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาภาษีมูลคา 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
3. คาขี่อูฐ, คาเขามุดลงไปในปรามิด, คาเขาชมหองมัมมี่ฟาโรห 11 พระองค ที่พิพิธภัณฑฯ และรายการอื่นที่
ไมไดระบุไวในรายการ
4. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาอาหาร-เครื่องดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิ
บารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ
5. คาทิปมัคุเทศกและพนักงานขับรถของประเทศอียิปต โดยเฉลี่ย 3 และ 2 ยูเอสดอลลาร / ตอทาน / ตอวัน
ตามลําดับ ฯลฯ
เงื่อนไขการชําระเงิน
ทางบริษัทจะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 10,000 บาทตอผูโดยสารหนึ่งทานสําหรับการจองทัวร สวนที่เหลือจะขอ
เก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 15 วันทําการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
การยกเลิก
- การยกเลิกจะตองแจงทางบริษัทกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน มิฉะนั้นบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
- หากลูกคาทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมตั ิ ลูกคาตองชําระคามัดจําที่ 10,000 บาท และคาวีซาตามที่สถานฑูตฯ เรียก
เอกสารประกอบการขอวีซา Egypt
1.- หนังสือเดินทาง
ตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และตองมีหนาวางเหลือสําหรับประทับตราวีซา และตรา
ประทับเขาประทับเขา-ออกอยางนอย 2 หนาเต็ม
2. รูปถาย

ตองเปนรูปถายหนาตรงเปนรูปสี ขนาด 2 นิ้ว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และตองเปนรูปถายที่มพี ื้นหลังสีขาว เทานั้น
ทางสถานฑูตไมรับพิจารณารูปถายที่เปนรูปสติ๊กเกอร หรือรูปพิมพจากคอมพิวเตอร รูปโพลาลอยด และรูปถายที่มีวิว
ดานหลัง หรือรูปที่นํามาตัดตอ
-3. หลักฐานการงาน
กรณีเปนเจาของกิจการ ตองแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางแสดง
ความเปนเจาของกิจการ เปนกรรมการ หรือ หุนสวน (ไมตองใชตัวจริง)
***** สําคัญมาก จะตองเซ็นชื่อรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเปนสําคัญ *****
กรณีเปนพนักงาน ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหนวยงานที่สังกัด มีขอความระบุตําแหนง เงินเดือน
รายได วันเริ่มทํางาน และชวงเวลาที่ไดรับอนุมัตใิ หลาหยุดงาน เปนภาษาอังกฤษเทานั้น และจะตองประทับตราบริษัทรับรอง
เปนสําคัญ กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยู พรอมตรา
ประทับของทางโรงเรียน (เปนภาษาอังกฤษเทานัน้ ) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พรอมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
4. หลักฐานการเงิน
ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเดินทาง จากทางธนาคารเปนภาษาอังกฤษ เทานั้น
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซาประเทศอียิปตและขอตาง ๆ
*** ในการยื่นขอวีซา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทาน กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหครบตามที่ระบุ พรอมสงมอบ
เอกสารประกอบการยื่นวีซา ไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณ ทางสถานฑูตฯ
อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมเอง หากตองการยื่นวีซาอีกครั้ง)
*** ในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่
ไดระบุไว หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความไมสะดวกแกทานได
*** อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย หาก
ทานมีขอสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตองกราบขออภัยมา ณ ที่นี้
*** บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือ การ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหายความ
ลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ
*** ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือ
คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณดังกลาว
*** เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี

