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พีระมิด |พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตอีิยิปต ์|อเล็กซานเดรีย|หลมุฝังศพใตด้ินแหง่อเล็กซานเดรีย| 
เมมฟิส| ลอ่งเรือชมวิวแม่น า้ไนล ์

 
 

  

 

 

 

 

อียิปต ์มนตรั์กคลีโอพัตรา 
6DAYS 3NIGHTS 

 เดนิทาง มนีาคม – พฤษภาคม63 

ราคาแนะน าเพยีง 31,900.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2.คเูวต–ไคโร -เมมฟิส– เมืองโบราณซคัคารา 

วนัท่ี 3. เมืองอเลก็ซานเดรยี– หลมุฝังศพใตด้ินแหง่อเลก็ซานเดรยี– เสาปอมเปย–์ ปอ้มปราการซิทาเดล– ไคโร 

วนัท่ี 4.พีระมิดแหง่เมืองกีซา – โรงงานผลติหวัน า้หอม – ปอ้มปราการไคโรซิทาเดล - สเุหรา่โมฮมัหมดั อาล ี– ศนูยก์ลางการท ากระดาษปาปิรุส– 
รบัประทานอาหารค ่าระหวา่งลอ่งเรอืแมน่ า้ไนล–์ ชมโชวพ์ืน้เมือง 
วนัท่ี 5. พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติอียิปต ์– ชอ้ปป้ิงตลาดขา่นเอลคาลลี ี–สนามบิน –คเูวต 
วนัท่ี 6.กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ  
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู8 เคานเ์ตอร ์Rสายการบนิคเูวต 

แอรไ์ลน ์โดยมีเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
23.50 น. ออกเดนิทางสูน่ครคเูวตดว้ยเท่ียวบนิ KU 414 

**กรุ๊ปออกเดนิทางตั้งแต่วันที ่09 พ.ค. 63 เป็นต้นไปออกเดนิทางเวลา 23.15 น.** 

วันที ่2 คูเวต– ไคโร– เมมฟิส- เมอืงโบราณซัคคารา 
04.00น. เดนิทางถึงกรุงคเูวต รอเปล่ียนเครื่องมีบริการเล้าทร์องรับทีส่นามบินคูเวต 

**กรุ๊ปออกเดนิทางตั้งแต่วันที ่09 พ.ค. 63 เป็นต้นไปเดนิทางถงึเวลา 02.40 น.** 
09.30 น. ออกเดนิทางสูก่รุงไคโร ดว้ยเท่ียวบนิ KU 545 

**กรุ๊ปออกเดนิทางตั้งแต่วันที ่09 พ.ค. 63 เป็นต้นไปออกเดนิทางเวลา 08.50 น.** 
11.50น เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงไคโร ประเทศอียิปต(์เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าท่าน

ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร เดนิทางสู่กรุงไคโร (Cairo) เมืองหลวงของประเทศอียิปต ์ 
**กรุ๊ปออกเดนิทางตั้งแต่วันที ่09 พ.ค. 63 เป็นต้นไปเดนิทางถงึเวลา 11.10 น.** 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  บ่าย       น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส(Memphis) เป็นเมืองหลวงแรกของอาณาจกัรอียิปตโ์บราณ เม่ือฟาโรหน์า

เมอร ์(Narmer)ไดร้วบรวมอาณาจกัรอียิปต ์รวมเป็นหนึ่งเดียวได ้น าท่านชมรูปแกะสลกัขนาดยกัษ์ ดว้ยหิน 
อลาบาสเตอรข์องฟาโรห์รามเสสที่ 2 (Ramesses II) ระหว่างทางยังมีต้นอินทผลัมขึน้เป็นแถวอย่าง
สวยงามอีกดว้ย จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัเมืองโบราณซัคคารา(Saqqara)เพ่ือชมพีระมิดขัน้บนัได เป็น
สิ่งก่อสรา้งขนาดใหญ่ อีกทัง้ยังใชเ้ป็นสถานท่ีฝ่ังศพของกษัตริย ์ซอเซอร ์และเป็นตน้แบบของพีระมิดในยุค
ตอ่มา จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงไคโร 

 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั OASIS HOTELหรือเทียบเทา่ 

วันที ่3 เมอืงอเล็กซานเดรีย–หลุมฝังศพใต้ดินแหง่อเล็กซานเดรีย–เสาปอมเปย–์
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ป้อมปราการซทิาเดล– ไคโร 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอเล็กซานเดรีย(Alexandria) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสอง รองจากกรุงไคโร เมืองนี ้

เคยถกูปกครองโดยชาวเมืองอียิปต ์ชาวกรีก ชาวโรมนั รวมถึงการครอบครองของราชวงศช์าวมสุลิมตา่งๆ ท า
ใหเ้มืองนีเ้ป็นแหล่งผสมผสานศิลปะอียิปต ์กรีก โรมนั และอิสลามเขา้ดว้ยกนัอย่างนา่สนใจยิ่ง เมืองอเล็กซาน
เดรียเคยเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ เม่ือประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเม่ือ 332 ปีก่อนคริสตกาล พระ
เจ้าอเล็กซานเดอรม์หาราช (Alexander the Great)แห่งราชวงศอ์ารกี์ด จากแควน้มาซิโดเนีย ไดเ้ขา้มายึด
ครองและมีค าสั่งใหป้รบัปรุงขยายเมืองเพ่ือสถาปนาเป็นเมืองหลวงในสมยัพระองค ์พรอ้มทั้งตัง้ช่ือว่าเมืองอ
เล็กซานเดรีย และเมืองนีย้งัเป็นสถานท่ีส าคญัในต านานรกัอนัยิ่งใหญ่ของพระนางคลีโอพัตรา(Cleopatra) 
และจอมทัพผู้กล้าแห่งโรมัน มารค์ แอนโทนี(Mark Antony) ปัจจุบนันีเ้ป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศท่ีมี
ช่ือเสียงแห่งหนึ่งของโลก น าท่านชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย(Catacomb)ซึ่งไดร้บัการยกย่อง
ใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เป็นอโุมงคท่ี์เก็บศพและทรพัยส์มบตัขิองกษัตรยิอี์ยิปตโ์บราณ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านชมเสาปอมเปย์(Pompey’s Pillar)ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต ์มี

ลกัษณะเป็นเสาแกรนิตสูงประมาณ 27 เมตร ค าว่าปอมเปยน์ัน้เป็นช่ือเพ่ือนสนิทของจูเลียส ซีซ่า (Julius 

Caesar)ผูน้  าท่ียิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทัง้สองไดก้ลายเป็นศตัรูกัน ปัจจุบนันีเ้หลือเพียงแค่เสาโบราณ
แบบกรีก ตัง้อยู่อยา่งโดด่เดน่ และสฟิงซอี์กสองตวั จากนัน้น าทา่นชมป้อมปราการซิทาเดล (Citadel)บรเิวณ
ดา้นนอก ซึ่งในอดีตนัน้คือท่ีตัง้ของประภาคารฟาโรส(Pharos of Alexandria) ท่ีไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 
ใน 7 สิ่งมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ สรา้งประมาณ 270 ปีก่อนคริสตศ์กัราช ในรชัสมยัพระเจา้ปโตเลมีท่ี 1 
โดยสถาปนิกช่ือ โซสเตรโตส สรา้งดว้ยหินอ่อนแกะสลกั มีตะเกียงขนาดใหญ่บนยอด โดยนกัประวตัิศาสตร์
สนันิษฐานว่าในเวลากลางวนัจะปล่อยควนั และในเวลากลางคืนจะเป็นแสงไฟสว่างท่ีเห็นไดจ้ากระยะไกล 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบักรุงไคโร 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่พกัOASIS HOTELหรือเทยีบเท่า 

วันที ่4 
พรีะมดิแห่งเมืองกีซา–โรงงานผลิตหัวน า้หอม–ป้อมปราการไคโรซทิาเดล 
- สุเหร่าโมฮัมหมัด อาลี–ศูนยก์ลางการท ากระดาษปาปิรุส–รับประทาน
อาหารค ่าระหว่างล่องเรือแม่น า้ไนล–์ ชมโชวพ์ืน้เมอืง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัเมืองกีซา (Giza) เมืองใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศอียิปต ์น าท่าชม มหาพีระมิด

แห่งเมืองกีซา(Great Pyramid of Giza) คือ พีระมิดคูฟู (Khufu) , พีระมิดคาเฟร (Khafre), พีระมิดเมน

คูเร (Menkaure)โดยพีระมิดคูฟู นัน้เป็นพีระมิดท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในบรรดามหาพีระมิดแห่งเมืองกีซ่า 

เป็นท่ีบรรจพุระบรมศพของกษัตริยค์ีออปส(์Cheops)หรือ ฟาโรหคู์ฟู (Khufu) แห่งราชวงศท่ี์ 4 ซึ่งปกครอง
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อาณาจกัรอียิปตเ์ม่ือประมาณกว่า 4,600 ปีมาแลว้ ใชเ้วลาก่อสรา้งทัง้สิน้ประมาณ 30 ปี และใชแ้รงงานกว่า

แสนคน ไดร้บัการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคเก่าและเป็นหนึ่งเดียวในสิ่งมหศัจรรยย์ุค

เก่าท่ียังคงอยู่ถึงปัจจุบันจากนั้นน าท่านชมสฟิงซ์(Sphinx) ท่ีแกะสลักจากหินธรรมชาติ เป็นการผสมกัน

ระหว่างมนุษยก์ับสิงโต ส่วนหัวท่ีเหมือนมนุษยน์ั้น มีสัญลักษณ์ของฟาโรหอี์ยิปตแ์สดงไวคื้อมีเคราท่ีคาง 

ตรงหนา้ผากมีงแูผแ่มเ่บีย้และมีเครื่องประดบั รดัเกลา้แบบกษัตรยิ ์ล  าตวัมีลกัษณะคลา้ยสิงโต  

**ไม่รวมค่าขี่อูฐ และค่าเข้าด้านในพรีะมิด หากท่านสนใจ กรุณาตดิต่อทีหั่วหน้าทัวร*์* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชมโรงงานผลิตหัวน ้าหอม (Perfume Factory) ซึ่งกล่าวกนัวา่การท าน า้หอมนี ้เป็นสตูรดัง้เดิม ท่ีสืบ

ทอดกนัมาตัง้แตส่มยั พระนางคลีโอพตัรา และท่ีนีย้งัเป็นศนูยก์ลางแหล่งผลิตหวัน า้หอมขนาดใหญ่ใหก้บัแบ

รนดเ์นมย่ีหอ้ดงัๆหลายย่ีหอ้อีกดว้ยจากนัน้น าท่านชม ป้อมปราการไคโรซิทาเดล (Cairo Citadel) สรา้งขึน้

ในปี 1176 โดย กษัตริยซ์าลาดิน โดยใชห้ินจากพีรามิดมาสรา้งก าแพงเพ่ือเป็นป้อมปราการป้องกันประเทศ

จากสงครามครูเสด ภายนอกปอ้มสามารถมองเห็นทิวทศันข์องกรุงไคโร สเุหรา่ พิพิธภณัฑ ์สถานท่ีส าคญัทาง

ประวตัิศาสตรอี์กมากมาย จากนัน้น าท่านชม สุเหร่าโมฮัมหมัด อาลี(Muhammad Ali Mosque)ออกแบบ

โดยสถาปนิกชาวกรีก สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1848 ใชเ้วลาในการสรา้งนานกว่า 18 ปี นบัเป็นสุเหรา่ท่ีใหญ่และ

สงูท่ีสุดในกรุงไคโร ตรงกลางเป็นรูปส่ีเหล่ียมมีโดมขนาดใหญ่ และมีโดมขนาดเล็กรองรบัอีก 4 มมุ ตวัอาคาร

สรา้งดว้ยหิน อลาบาสต ์ตกแตง่ดว้ยโคมไฟระยา้อนังดงามตามแบบศิลปะอิสลามจากนัน้ชมศูนยก์ลางการ

ท ากระดาษปาปิ รุส  (PAPYRUS FACTORY) ซึ่ ง เป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท าจาก  ต้นกก 
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(Papyrus)เพ่ือใชบ้นัทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณส์ าคญัตา่งๆ ในสมยัอียิปตโ์บราณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ค ่า รับประทานทานอาหารค ่าบนเรือล่องแม่น า้ (Dinner Cruise)  

สัมผัสบรรยากาศอันงดงามยามค ่าคืนตลอดสองฝ่ังแม่น า้ไนล ์

พร้อมชมการแสดงระบ าหน้าท้อง และการแสดงพืน้เมืองทีน่่าตืน่เต้น 
ทีพั่ก น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั OASIS HOTELหรือเทียบเทา่ 

วันที ่5 
พพิธิภัณฑสถานแห่งชาตอิียิปต–์ช้อปป้ิงตลาดข่านเอลคาลีลี–สนามบิน– 
คูเวต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum)อันเล่ืองช่ือ เป็นสถานท่ีท่ีรวม

ศิลปะวัตถุโบราณมากมายท่ีสุด ชมโลงศพทองค าแท้พรอ้มหน้ากากทองค าของฟาโรห์ตุตันคาเมน 

(Tutankhamun)อนัดงักอ้งโลก และสมบตัิสว่นตวัอีกมากมายของพระองค ์อาทิเช่น เตียงบรรทม พดั ของเล่น

ต่างๆ รถศึกและเก้าอี ้บรรลังกท์องค า นอกจากนี ้ท่านยังจะไดช้มสมบตัิอันล า้ค่าอ่ืนๆ อีกจ านวนมากเช่น 

แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือ ประณีต สิ่งของทัง้หมดลว้นมีอายเุก่าแก่กวา่ 3,000 ปี  
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านไปช้อปป้ิงสิน้คา้พืน้เมืองอันงดงามท่ีตลาดข่านเอลคาลีลี(Khan el-Khalili)ตลาดส าคัญ

ทางการคา้ขายของพืน้เมืองและ สินคา้ท่ีระลกึท่ีใหญ่ท่ีสดุในกรุงไคโรประเทศอียิปต ์ท่านสามารถเลือกซือ้ของ

พืน้เมืองสวยๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นขวดนา้หอมท่ีท าดว้ยมือ สินคา้ตา่งๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอย

ลวดลายแบบอาหรบั พรม และของท่ีระลกึพืน้เมืองตา่งๆ 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนินานาชาตกิรุงไคโร เพ่ือเดนิทางกลบัไปยงักรุงเทพฯ 
17.15 น. น าทา่นเดนิทางกลบัไปยงักรุงเทพฯ โดยสายการบนิคเูวต แอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี KU 542 
21.00 น. เดนิทางถึงกรุงคเูวต รอเปล่ียนเครื่อง 
23.25 น.  น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี KU 411 

**กรุ๊ปออกเดนิทางตั้งแต่วันที ่09 พ.ค. 63 เป็นต้นไปออกเดนิทางเวลา 23.05 น.** 

วันที ่6 กรุงเทพฯ 
10.05 น. เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

**กรุ๊ปออกเดนิทางตั้งแต่วันที ่09 พ.ค. 63 เป็นต้นไปเดนิทางถงึเวลา 10.15 น.** 

********************************* 

ราคาแนะน าเพยีงอียปิต ์มนตรั์กคลีโอพตัรา 
6 DAYS 3 NIGHTS โดยสายการบนิคูเวต แอรไ์ลน ์(KU) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ท่านละ 

วันที ่23-28มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 14,250 3,900 

วันที ่09-14พ.ค. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 14,250 3,900 

วันที ่16-21พ.ค. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 14,250 3,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 
วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ท่ี ก่อนออก
บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม ่รบัผิดชอบ คา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 
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5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 
6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1 คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่
ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่(3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิกับ
ทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมท่ีสั่ งพิเศษ, ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 1ใบ,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก
โรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่อียิปต ์2,000 บาท (ช าระพรอ้มมดัจ า) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (24USD) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (18USD) 
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เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใชบ่ริษัททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา 
ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัท
ฯ ทราบล่วงหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้งนานและ
อาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านกั
หรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดนิทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเล่มเก่า ใหก้บัทางบรษิัทดว้ย 
เน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือ
เดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งส าหรบัตดิวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ 
และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าคา่ตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่วา่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบิน
และชว่งเวลาเดนิทาง   
2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แตท่่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามท่ี
เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 
3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถ
เปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการให้
ท่ีนั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นัน้ 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 
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4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือน
การเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อ คา่ธรรมเนียมในการ
มดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  
7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ ค่าตั๋ว
เครื่องบนิ (กรณีออกตั๋วเครื่องบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  
8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆตาม
ทางบรษัิทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่
(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  
อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็มบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทัดรตัและไม่มี
อา่งอาบน า้ ซึ่งขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 
 

 เอกสารประกอบการขอวซีา่อยีปิต ์  

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ15 - 20วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

1. ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport)หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอื

ส าหรบัประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ ตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอื

ไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง เดนิทางหา้ม 

ช ารดุหรอืขดีเขยีนใดๆท ัง้ส ิน้ภายในหนงัสอืเดนิทาง(ส ำหรับทำ่นทีม่หีนังสอื

เดนิทำงเล่มเก่ำ กรุณำน ำมำประกอบกำรยืน่วซี่ำดว้ยเพื่อควำมสะดวกในกำร

พจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 
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***หลงัจากทีว่ซีา่ผา่นแลว้ ตอ้งน าเลม่จรงิมาแปะหนา้วซีา่ตามก าหนดนดัหมายของทางสถานทตู*** 

2. รูปถา่ยรูปถ่ำยสหีนำ้ตรงขนำด2x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (ใชรู้ปสพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ถ่ำยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน , 

สติ๊กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ, รปูทีม่กีำรตัดตอ่โดยโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์ชไ้มไ่ด)้  

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชนหรอื ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกุล (ถา้เคยเปลีย่น),ส าเนาทะเบยีน

สมรส, ส าเนาใบหยา่ หรอื ส าเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ),ส าเนาสตูบิตัรกรณีผูเ้ดนิทาง

ต า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ 

4. หลกัฐานการเงนิ 

BANK CERTIFICATEหรอืBANK GUARANTEEทีอ่อกจำกทำงธนำคำรเทำ่นัน้ ระบชุือ่เจำ้ของบญัช ี(บคุคลทีอ่อก

คำ่ใชจ้ำ่ย)ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีเ่จำ้ของบญัชอีอกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้(ผู ้

เดนิทำง)ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยชดัเจน ฉบบัภำษำองักฤษและใชย้ืน่ไดไ้ม่

เกนิ 15 วนัหลงัจากธนาคารออกให ้

***ทางสถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชฝีากประจ าหรอืกระแสรายวนั*** 

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสือรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงนิเดือน, วันเริม่ท ำงำนและ

ชว่งเวลำทีอ่นุมตัใิหล้ำหยดุ ตอ้งมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้และหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็น

กรรมกำรหรอืหุน้ส่วนพรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองส ำเนำและประทับตรำบรษัิทฯ (อำยุส ำเนำไม่เกนิ 3 เดือน)

พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบันที่ก ำลังศึกษำอยู่

(สถานทูตไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายุ 1 เดอืนกอ่นยืน่ว ี

ซา่)ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6. กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี ขอส าเนาสตูบิตัร 

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่ำเสยีหำยที่อำจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สังกัดพรอ้มฉบับแปลภำษำอังกฤษพรอ้มทัง้แนบ

ส ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สังกัดพรอ้มฉบับแปลภำษำอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบ

ส ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดาโดยบดิำและมำรดำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใครโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยที่

อำจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สังกัดพรอ้มฉบับแปลภำษำอังกฤษพรอ้มทัง้แนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำมำดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำ

หรอืมำรดำเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

ส่วนสูงใบหน้า 3 ซม. 
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- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใด

เป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีวพรอ้มฉบบัแปลภำษำองักฤษ 

7. เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์

8. กรณุำกรอกขอ้มลูภำษำไทยตำมแบบฟอรม์ทีแ่นบมำใหถ้กูตอ้งและเป็นควำมจรงิเทำ่นัน้ เนือ่งจำกเป็นขอ้มลู   

ทีต่อ้งสง่ใหก้บัทำงสถำนฑตู ทำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถกรอกแทนทำ่นได ้เพรำะถำ้ขอ้มลูผดิพลำด ทำ่นอำจจะ 

ถกูปฏเิสธวซีำ่ได ้

9. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซน็ รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซน็เฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

***กรณีทีว่ซีา่ผา่นแลว้ตอ้งน าเลม่พาสปอตตวัจรงิมาแปะวซีา่ตามก าหนดนดัหมายของทางสถานทตู*** 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่ำประเทศอียิปต ์

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน) 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

1. นามสกุล[ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………… 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ…………………………………………………………………………………………………… 

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………… 

7. สญัชาตปัิจจุบนั...............................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั………………………….. 

8. เพศ  ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ    โสด             แต่งงาน                 แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) 

หย่า                    แยกกนัอยู่                           หมา้ย 

อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยู่บา้นและ อเีมลข์องผูข้อ  
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………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัท.์................................................. 12. อาชพีปัจจุบนั............................................................................................. 

13. ชื่อบรษิทั ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันกัเรยีน/นกัศกึษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ่ยู่ของสถาบนัศกึษา 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….…… 

14. ชื่อนามสกุลบดิา.................................................................................................................................. 

     ชื่อนามสกุลมารดา............................................................................................................................... 

15. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยู่ของผูร้อ้งขอ 

   ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้เจา้บา้น/บรษิทั/องคก์ร)  

          ตามทีร่ะบุในช่อง 31 และ 32  

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี     อื่นๆ (โปรดระบุ) 

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี  

   เชค็เดนิทาง     เงนิสด 

   บตัรเครดติ     ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแลว้             ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านกัมผีูอ้อกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้              ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)                 อื่นๆ (โปรดระบุ)    

************************************************ 

หมายเหตุการอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


