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เดินทางกบัสายการบินประจ าชาตอิิยปิตแ์อร ์(MS) 
พกัโรงแรมระดบัส่ีดาว พรอ้มรายการล่องแม่น ้าไนล ์ชมระบ าหนา้ทอ้งอนัลือช่ือของอียิปต ์

  
 เมืองเมมฟิส  และ  ซัคคาร่า  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปต์โบราณสถานท่ีตั้งของปีรามิด

ขั้นบนัได ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของปีรามิดในยุคแรกและต่อมาของอียปิต ์
 เมืองกีซ่า เป็นสถานท่ีตั้งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ ์1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยซ่ึงมีชื่อเสียงกอ้งโลก 
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 กรุงไคโร ชม พิพิธภณัฑอ์ียปิต ์สถานท่ีรวบรวมโบราณวตัถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปตใ์นยุคต่างๆ,

หน้ากากฟาโรห์ และโลงศพทองค าแท,้ หอ้งแสดงสมบัติของฟาโรห ์รวมไปถึงมัมม่ี ชม สุเหร่าแห่ง

โมฮมัหมดัอาลี ซ่ึงมีอายุกวา่ 800 ปี ตั้งตระหง่านบนยอดเขาใจกลางกรุงไคโร ชอ้ปป้ิงส้ินคา้พ้ืนเมืองอนั
งดงามท่ี “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ท่านสามารถเลือกซ้ือของพ้ืนเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าเป็นขวด
น ้าหอมท่ีท าดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ ท่ีท าจากหนังอูฐ เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบ

อาหรบัพรม และของท่ีระลึกต่างๆ พรอ้มรบัประทานอาหารค า่และชมการแสดงอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจบน
เรือ 

วนัแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ 
20:30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 

แถว Q เคานเ์ตอร ์14-20 สายการบินอียิปต ์ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวย

ความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน 
23.59 น.     ออกเดินทางโดยสายการบิน อียิปต ์แอร ์เที่ยวบินที่ MS 961    

วนัที่สอง      ไคโร – เมมฟิส – ซคัคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค ์– กีซ่า 

04.10 น. ถึง สนามบินนานาชาตกิรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระในการเดินทางเรียบรอ้ย

แลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) เขา้โรงแรมเพ่ือ

รบัประทานอาหาร 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัจากน้ันน าคณะเดินทางไป เมืองเมมฟิส ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปตโ์บราณกว่า 

5,000 ปี เป็นเมืองท่ีไดร้บัการบนัทึกในประวติัศาสตรว์า่มีความส าคญัในการรวมอียิปตบ์น และอียิปต์

ล่าง ใหเ้ป็นหน่ึงเดียวโดยกษัตริยเ์มนา  ปฐมกษัตริยแ์ห่งราชวงศท่ี์ 1 ท่ีน่ีท่านจะไดช้ม รูปแกะสลกัขนาด

ยกัษ์ ดว้ยหินอลาบาสเตอรข์อง ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ฝีมือการแกะสลกัเป็น

เยี่ยม ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานท่ีโบราณและรูป

แกะสลักจากหินท่ียงัหลงเหลืออยู่ในระดับพ้ืนดิน และตน้อินทผาลัมขึ้ น

สวยงามเป็นทิวแถว แลว้เดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณท่ีใกลก้นัอีกเมืองคือ 

ซัคคาร่า เพ่ือชม ปีรามิดขั้นบันได เป็นส่ิงก่อสรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็น

สถานท่ีฝังพระศพของ กษัตริยซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของปีรามิดในยุค

ต่อมา ท่านจะไดท้ราบเร่ืองของปีรามิดตั้งแต่ผูส้รา้งไปจนถึงวิธีการสรา้ง  

การตดัหินและอ่ืนๆ อีกนานับประการท่ีน่าพิศวงชวนใหค้น้หา  
เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพ่ือเขา้ชม “มหาปีรามิด”  หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ) เป็นช่ือเรียก

ของสถานท่ีฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบนัคือ ไคโร) ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2,000 ตร.ม. บน

ท่ีราบสูงทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นท่ีตั้งของมหาปิรามิด 3 องค ์ซ่ึงองคฟ์าโรหแ์ห่งอียิปตโ์บราณสรา้ง

ขึ้ นเพ่ือฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นส่ิงก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้ง
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ทั้งส้ิน 30 ปี สรา้งจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกวา่ 2 ตนั 

หินแต่ละกอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่

ผ่าน ซ่ึงประกอบดว้ย 
1) ปิรามิดคีออพส ์(Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สรา้งในพ้ืนท่ี 53 ตร.ม. 

สูง 146 เมตร สรา้งดว้ยหินแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง นา้หนักกวา่กวา่ 60 

ตนัภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชินี เป็นปิรามิดท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลก กล่าวกนัวา่อาจนาวิหารเซ็นตปิ์เตอรท่ี์กรุงโรมรวมกบัวิหารเซ็นตป์อลท่ีลอนดอน และดูโอโม

วิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามิดแห่งน้ีไดอ้ยา่งสบาย  

2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากวา่ปิรา

มิด 10 เมตร สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทาใหดู้สง่ากวา่ปิรามิด 2 องค ์กินเน้ือท่ีประมาณ 1.6 ลา้น

ลกูบาศกเ์มตร มีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  

3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กท่ีสุด สูง 

66.45 เมตร ปัจจุบนัสูงเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     

ชม “สฟิงซ”์ ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละล าตวัเป็นสิงโต 
ท่านอาจจะขี่อฐูกลางทะเลทรายชมทิวทศัน์รอบๆโดยมีหมูปี่รามิดเป็นฉากหลงั อิสระเดินเท่ียวตาม

อธัยาศยั (หรือเขา้ไปชมภายในตวัปีระมิดซ่ึงเช่ือว่าเป็นที่ฝังพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมิด

นั้น ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่ มีทางเดินซ่ึงเราสามารถเดินลงไปดูได ้ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยูใ่น

ค่าบริการทวัร ์และตอ้งไปเขา้คิวซ้ือบตัรเอง เน่ืองจากในแตล่ะวนัจะมีผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกินวนัละ 

300 คนเท่านั้น) 

แวะชม ศูนย์กลางการท า “กระดาษปาปีรุส” ซ่ึงเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท าจากต้นกก 
(PAPYRUS) ใชบ้ันทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์ในสมยัอียิปต์โบราณพรอ้มกับแวะชม 
โรงงานผลิตหวัน ้าหอม PERFUME FACTORY ซ่ึงกล่าวกนัว่าการท าน ้าหอมแบบน้ีสืบทอดมาตั้งแต่
สมยั พระนางคลีโอพตัรา และยงัเป็นศูนยก์ลาง แหล่งผลิดหวัน ้าหอมขนาดใหญ่ใหก้บัยี่หอ้ 
แบรนดเ์นมดงั ๆหลายยี่หอ้อีกดว้ย 
 

 
 
 
 
 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 

  น าท่านเขา้สู่ที่พกั Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
 

วนัทีส่าม         ไคโร-อาบูซิมเบล-อสัวาน - ล่องเรือส าราญ 

05.00 น.  บริการอาหารเชา้ แบบกล่อง โดยทางโรงแรมจะเตรียมไวใ้ห ้
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  ไดเ้วลาอนัสมควร น าทุกท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพ่ือเดินทางต่อไปยงั เมืองอาบูซิมเบล 
08.15 น. ออกเดินทางสู่  เมืองอาบูซิมเบล โดยสายการบินอียิปตแ์อร ์เที่ยวบินที่ MS 417 

(ใชเ้วลาบิน 2.40 ชัว่โมง โดยแวะจอดรบั-ส่ง คนที่เมืองอสัวาน คณะยงัไม่ลงนะครบั เพราะเราลง

ที่เมือง อาบูซิมเบล) 

10.55 น. ถึง  สนามบินเมืองอาบูซิมเบล  
น าทุกท่าน ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซ่ึงประกอบดว้ยวิหารใหญ่ของ ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 และวิหารของ 

เนเฟอร์ตารี ซ่ึงเป็นมเหสีท่ีรักของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบลงดงาม

ยิ่งใหญ่และมีช่ือกอ้งโลกเพราะเมื่อมีการสรา้งเขื่อนขนาดยกัษ์ท่ีอัสวาน 

ท าใหว้ิหาร 17 แห่งจมอยู่ใตน้ ้า จนองคก์ารยูเนสโกต้อ้งมาช่วยยกให้และ

มหาวิหารอาบูซิมเบลก็ถูกยกขึ้ นสูงจากพ้ืนดิน  65 เมตร ซ่ึงเป็นงานท่ี

ยากมาก ใชเ้วลาทั้งส้ิน 4 ปี ส้ินค่าใชจ้่าย 40 ลา้นเหรียญสหรฐั ภายใน

วิหารใหญ่มีหอ้งบูชาและมีรูปสลกั 4 องคนั์ง่อยู่ หน่ึงในน้ันคือ ฟาโรหร์าม

เสสท่ี 2 พรอ้มดว้ยเทพเจา้ต่างๆ อีก 3 องค ์และทุกปีวนัท่ี 22 ก.พ. และวนัท่ี 22 ต.ค. ล าแสงแรกของ

พระอาทิตยจ์ะสาดส่องเขา้ไปตอ้งรูปสลกั และว่ากนัว่าวนัท่ี 22 ก.พ. ตรงกบัวนัประสูติของฟาโรหร์าม

เสสท่ี 2 ขณะท่ีวนัท่ี 22 ต.ค. ตรงกับวนัขึ้ นครองราชย์ของพระองค์ แสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญทาง

วิทยาการทางการค านวณของชาวอียิปตโ์บราณ  
เที่ยง        บริการอาหารกลางวนั  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 
………. น. เหินฟ้าสู่ อสัวาน โดยเที่ยวบินที่ MS 420 (ใชเ้วลาบินประมาณ 45 นาที) 

………. น. ถึง เมืองอสัวาน จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เรือส าราญท่ีพกัซ่ึงเป็นเรือส าราญขนาดใหญ่  
ล่องไปตามแมน่ ้าไนล ์ 

ค า่   บริการอาหารค า่บนเรือ ( บุฟเฟต ์) และ พกัคา้งคืนบนเรือ ระดบั 5 ดาว 
วนัที่สี ่           อสัวาน   

เชา้   บริการอาหารเชา้บนเรือ 
จากน้ันน าท่านไปชม เข่ือนยกัษอ์สัวาน หรืออีกช่ือหน่ึงเรียกวา่ High Dam ท่ีสรา้งข้ึนในปี คศ 1960 เพ่ือ  
ช่วยใหม้ีน ้าหล่อเล้ียงไร่นาตลอดปี อีกทั้งยงัใชพ้ลงัน ้าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือใหเ้พียงพอกบัความ

ตอ้งการของคนทั้งประเทศ และเพ่ือป้องกนัน ้าไหลท่วมจาก

แมน่ ้าไนลเ์วลาฝนตกหนัก ซ่ึงเขื่อนน้ีมีความยาว 36,000 เมตร 
ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถมองเห็นทะเลสาบท่ีเกิดจากการสรา้ง

เขื่อนสรา้งแม่น ้าไนล ์คือ ทะเลสาบนสัเซอร ์( Nasser ) มี
ความลึก 80 เมตรและกวา้ง 10 เมตร จากน้ันน าท่าน ชม เสา

หินโอเบลิสก ์แกะสลกัจากหนา้ผาซ่ึงยงัไมแ่ลว้เสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหินมหึมาท่ีสกดั
เกือบเสร็จแลว้  แต่มีรอยราวจึงท้ิงคา้งไวเ้ช่นน้ัน  แท่งหินน้ีเป็นของพระนางฮทัเชปซุท  หากไมแ่ตกรา้ว

จะเป็นเสาโอเบลิสกท่ี์สูง 41 เมตร หนัก 1,200 ตนั เสาโอเบลิสกน้ี์เป็นอนุสาวรียช์นิดหน่ึงของอียิปต์
โบราณ สรา้งเพ่ือบชูาแด่เทพ อามุน-รา หรือ สุริยะเทพ /  
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ ล่องเรือชมวิวทิวทศัน์อนังดงามหนา้เมืองอสัวาน  ล่องไปตามแม่น ้า

ไนล ์ 
บ่าย ล่องเรือเรือใบโบราณ เรือเฟลคุกะ( Felucca) ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร ์(Botanical Gardens) เป็นท่ี

ศูนยร์วมพนัธไ์มน้านาชนิด, สุสานอากาขา่น, วิวชีวิตความเป็นอยูข่องชาวเมืองอสัวานสองขา้งทาง ฯลฯ 
ค า่  บริการอาหารค า่บนเรือและพกัคา้งคืนบนเรือ ระดบั 5 ดาว ซ่ึงมีสถานบนัเทิงต่างๆไวใ้หทุ้ก

ท่านไดเ้พลิดเพลิน อาทิเช่น ไนทค์ลบั, สระวา่ยน ้า, รา้นขายของท่ีระลึก ฯลฯ 

วนัที่หา้           อสัวาน – คอมออมโบ – เอ็ดฟู - ลุก๊ซอร ์

เชา้  บริการอาหารเชา้ ขณะ เรือล่องไป คอมออมโบ (Kom Ombo) 
ชุมชนท่ีตั้งอยูติ่ดริมแม่น ้าไนล ์บา้นเรือนส่วนใหญ่สูงเพียง 1 หรือ 2 ชั้น  

ระหวา่งทางผ่านแหล่งเพาะปลกูท่ีส าคญัริมแมน่ ้าไนล ์เรือเทียบท่าหนา้

วิหารคอม ออมโบ  น าท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ตั้งอยูบ่นเนินเขา
เล็กๆ ท่ีล ้าออกมาถึงแม่น ้าไนล ์ สามารถเห็นวิวของแม่น ้าไนลอ์นังดงาม  

ค าวา่ “คอม” เป็นภาษาอาหรบั หมายถึงภูเขาเล็กๆ  วิหารน้ีเกือบเป็น
วิหารดะโครโพลิสของกรีก  หินท่ีใชส้รา้งแตกต่างกบัวิหารอ่ืนๆ  อาจเป็น

เพราะถูกปกคลุมดว้ยทรายเป็นเวลานาน  การวางแบบของพ้ืนท่ีแปลกและเป็นเฉพาะตวั เป็นวิหารของ

เทพเจา้สององค ์คือ เทพโซเบค (Sobek) เทพเจา้แห่งความอุดมสมบรูณ ์มีรูปร่างเป็นมนุษยแ์ต่เศียรเป็น
จระเข ้และ เทพเจา้ฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจา้แห่งการแพทยอี์ยิปตโ์บราณ  วิหารน้ีสรา้งบนเนินเขา
ริมฝ่ังแม่น ้าไนล ์ เป็นบริเวณท่ีมีจระเขชุ้กชุมในสมยัโบราณ  วดัน้ีจึงบชูาเทพโซเบก ซ่ึงมีหวัเป็นจระเข ้ 

และมีจระเขม้มัมี่เก็บรกัษาไว ้ ชมภาพแกะสลกัพระนางคลีโอพตัรา ซ่ึงเป็นรูปแบบของเคร่ืองแต่งกาย

ในการท าภาพยนตร ์ และภาพแกะสลกัท่ีส าคญั คือ ภาพแกะสลกัการแพทยแ์ผนโบราณ โดยเฉพาะ

ภาพการคลอดลกูของหญิงอียิปตโ์บราณ และปฏิทินโบราณ  มีรา้นคา้มากมายตั้งอยู่ตลอดแนวท่าเรือ  

ขายเส้ือผา้และสินคา้พ้ืนเมือง 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนับนเรือ  ขณะเรือล่องต่อไป เมืองเอ็ดฟู   
เรือเทียบท่าน าท่าน นัง่รถเทียมมา้ไปชม วิหารเอ็ดฟู  ซ่ึงไดร้บัการยกยอ่งวา่  เป็นวิหารอียิปตโ์บราณ

ท่ียงัคงสภาพสมบรูณท่ี์สุด  ตั้งอยูศู่นยก์ลางของบริเวณท่ีอยูอ่าศยั  สรา้งขึ้ นเพ่ือบชูา เทพเจา้ฮอรสั 

(Horus) มีเศียรเป็นเหน่ียว เป็นเทพเจา้แห่งความดีและฉลาดรอบรู ้มองไดไ้กลเหมือนตาเหยี่ยว อดีต
วิหารถูกปกคลุมดว้ยทรายเกือบถึงยอดตวัเสาและหวัเสาเป็นเวลานาน ปี ค.ศ. 1860 มีการขนทราย 

ปรากฏวา่ 
ตวัวิหารยงัแข็งแรง แน่นหนา  ขนาดของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนท่ีวดัได ้79 เมตร

ตรงดา้นหนา้และสูง 36 ม. วิหารน้ีมีขนาดใหญ่และสวยงาม 
สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัเรือ  (กรุณาทิปคนขบัรถมา้ท่านละ 

US$ 1) เรือล่องผ่านสนัดอนท่ีเอ็ดน่า ระดบัน ้าต่างกนัประมาณ 6 
เมตร  ท่านสามารถชมการเปิดประตูน ้าและการถ่ายระดบัน ้าได ้ 

บนชั้นดาดฟ้าของเรือ น าท่านชม วิหารลกัซอร ์(The Temple of 
Luxor) ซ่ึงสรา้งถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริยแ์ห่งเทพ เช่นกนั 
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วิหารแห่งน้ีไดร้บัการบรูณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบดว้ยซุม้ประตูขนาดใหญ่และรูป
สลกัหินแกรนิตขนาด มหึมา สลกัเป็นรูปฟาโรหร์ามเซสท่ี 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก ์
เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ซ่ึงแกะสลกัดว้ยอกัษรอียิปตโ์บราณ(เฮโรกริฟฟิค) เพ่ือสรรเสริญเทพเจา้อมอ
นรา ซ่ึงท่านอาจจะไดเ้ห็นเสาเช่นน้ีอีกท่ี  ปลาซ เดอ ลา ทริออง (Place de la Triamph) เมืองปารีส 
ประเทศฝรัง่เศส (แตเ่อะ๊! ท าไมจงึมีเหมือนกนัเล่าอียปิตไ์ปเอามาจากฝรัง่เศสหรือ? ลองหาค าตอบ
ดูละกนั) ภาพสลกัท่ีวิหารแห่งน้ีก็ถือไดว้า่น่าสนใจไม่น้อย เช่น ภาพขบวนนักรบเดินแถว ท่ีสลกัอยา่ง
แตกต่างกนัวา่เป็นนักรบชนชาติใดบา้ง เห็นแลว้ก็ชวนใหนึ้กถึงภาพสลกัขบวนนักรบท่ีปราสาทหินใน

เขมร (ท่ีวา่ของกลุ่มเสียม --- สยาม จะเดินแตกแถวกนั) นอกจากน้ัน ดา้นหนา้วิหารจะมี ถนนสฟิงซ์
หนา้แพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กิโลเมตรใชเ้ป็นทางเช่ือมระหวา่งวิหารลกัซอรก์บัวิหารคารนั์ค  

ค า่  บริการอาหารค า่บนเรือ  หลงัอาหารชมการแสดง (ข้ึนอยู่กบัรายการของเรือ) คา้งคืนบนเรือ  
เรือจอดที่ลุก๊ซอร ์เดิมช่ือธีบส ์เดิมเป็นเมืองหลวงเก่า ปกครองโดยราชวงศท่ี์ 18 และ 19 ห่างจากกรุง

ไคโร 675 กม.ตั้งอยูส่องฝั่งแมน่ ้าไนล ์พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีแหง้แลง้ เป็นเมืองท่ีเต็มไปดว้ยโบราณสถาน 

มีประวติัมากวา่ 3,000 ปี 
 
 

วนัที่หก          ลุก๊ซอร ์– ไคโร 

เชา้  บริการอาหารเชา้บนเรือ พรอ้มกบัเช็คเอาท ์(เป็นธรรมเนียมที่
จะตอ้งใหท้ิปแก่พนกังานบนเรือท่านละ 2 USD ตอ่วนั)  น าท่าน
เดินทางขา้มไปฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้าไนล ์(West Bank) หรือ นครธีบส์
ในสมยัอียิปตโ์บราณ  อดีตเช่ือวา่เป็นท่ีอยูข่องคนตาย หรือ นครของผู้

วายชนม ์(Necropolis of Thebes) เต็มไปดว้ยกลุ่มโบราณสถานท่ีมี
ประวติัน่าพิศวง ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ  
ชม หุบผากษตัริย ์(Valley of the Kings) เป็นท่ีฝังพระศพของฟาโรห ์
63 พระองค ์ตั้งอยูท่ี่เทือกเขาทีบนั  ท่านสามารถเลือกเขา้ชมไดเ้พียง 3 สุสาน  ดา้นหนา้ทางเขา้สุสาน
ฟาโรหบ์นยอดเขาน้ันดูคลา้ยปลายแหลมยอดปิรามิด  เป็นการเลือก 
หวงซุย้ในการฝ่ังศพ  ใหค้ลา้ยวา่ฝังอยูใ่ตปิ้รามิด  สุสานเหล่าน้ีเป็นสุสานท่ีถูกเลือกใหเ้ป็นสุสานท่ีเก็บ 

มมัม่ีและสมบติัของกษัตริยถึ์ง 63 สุสาน  แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกนั  ขึ้ นอยูก่บัระยะเวลา

ครองราชย ์ สุสานเร่ิมสรา้งเมื่อฟาโรหค์รองราชย ์ และปิดเม่ือฟาโรหส้ิ์นพระชนม ์ ภายในหลุมมี

จิตรกรรมท่ีงดงามสีสดใสราวกบัเพ่ิงวาดเสร็จไมน่านน้ี  (ไม่รวมค่าเขา้สุสานของฟาโรหต์ุตนัคามอน  
ท่านละ 100 อิยิปปอนด ์ถา้ตอ้งการชมกรุณาติดตอ่ไกด)์ ชม วิหารฮคัเชฟซุต (Temple of 
QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ช่ือ “เซเนมุท” กวา่ 3,500 ปีมาแลว้เป็นท่ีประดิษฐานพระศพ
ของ ฟาโรหห์ญิงฮตัเชพซุต  รูจ้กัในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรหห์ญิงองคเ์ดียวในประวติัศาสตรอี์ยิปต ์ท่ี
รุ่งเรืองมากในสมยัของพระองค ์ 
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ชมอนุสาวรียแ์ห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรหอ์าเมนโฮเทปท่ี 3 อดีตเคยใช้
เป็นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปท่ี 3  ประมาณ 2,000 กวา่ปีก่อน  เกิดเหตุแผ่นดินไหวอยา่ง

รุนแรง  ท าใหต้วัวิหารพงัลงมา  เหลือเพียงรูปสลกัหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
  น าท่านชม มหาวิหารคารน์ัค (The Temple of Karnak) เป็นวิหารท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ตวัวิหารหลงัเดียว

มีเน้ือท่ีถึง 60 เอเคอร ์ ซ่ึงใหญ่พอท่ีจะน าโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไป
วางไดถึ้ง 10 หลงั มหาวิหารแห่งน้ีเร่ิมก่อสรา้งในสมยัฟาโรหทุ์ตโมซิสท่ี 
1 เพ่ือถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแลว้ หลังจากน้ัน 
ฟาโรห์องคต่์างๆ ก็เร่ิมสรา้งเพ่ิมเติม ท าใหว้ิหารมีขนาดใหญ่ขึ้ นอย่าง

มาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแลว้ ขอใหทุ้กท่านลองจินตนาการดู

ว่าชาวอียิปต์โบราณใชว้ิธีใดในการขนยา้ยเสา และหิน พรอ้มทั้งการ

แกะสลกัลวดลาย ซ่ึงเมื่อท่านเห็นความสูงแลว้ก็จะยิ่งท าใหนึ้กไมอ่อกก็เป็นได ้วา่เขาใชว้ิธีท าอยา่งไร 
น าทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินลกัซอร ์เพ่ือเดินทางกลบัเมืองไคโร 

18.20 น. เหินฟ้าสู ่   กรุงไคโร   โดยเที่ยวบินที่ MS 360 (ใชเ้วลาบินประมาณ 50 นาที) 
19.30 น. ถึง  สนามบินเมืองกรุงไคโร   หลงัจากรบัสมัภาระในการเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น  
  น าท่านเขา้สู่ที่พกั Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 
 
 

วนัที่เจ็ด          ไคโร-พิพิธภณัฑแ์ห่งชาตอิียิปต-์สนามบิน 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลงัจากน้ันเช็คเอา้ท ์
 จากน้ันน าคณะเดินทางเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาตอิียิปต ์

อนัเล่ืองช่ือของโลกเป็นสถานท่ีท่ีรวมศิลปะวตัถุโบราณมากมายท่ีสุด

ในโลกแห่งหน่ึงชม  โลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค าของ

ฟาโรหต์ุตนัคาเมนและสมบตัสิ่วนตวัอีกมากมายของพระองค ์

อาทิ เตียงบรรทม รถศึกและเกา้อ้ีบรรลงักท์องค าซ่ึงภาพบนพนัก

เกา้อ้ีโรแมนติกมาก เป็นภาพของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนนัง่อยูบ่นเกา้อ้ี

และมเหสีของพระองคก์ าลงัทาน ้ามนัหอมให ้ทั้งคู่ใส่รองเทา้แตะคน

ละขา้งอนัแสดงถึงความรกัอนัลึกซ้ึง นอกจากน้ีท่านยงัจะไดช้มสมบติัอนัล ้าค่าอ่ืนๆ อีกจ านวนมาก เช่น 

แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต  ส่ิงของทั้งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กวา่ 3,300 ปี (ชมมมัม่ีของ
ฟาโรหร์ามเสสที่ 2 และมันม่ีของกษตัริยท์ั้ง 11 พระองค ์ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยูใ่นรายการ 
ประมาณ 100 อิยปิตป์อนด)์ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคารทอ้งถิ่น  
 น าทุกท่านขึ้ นชม ป้อมปราการ (Citadel) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นโดย ผูน้ าซาลาดินในปี ค.ศ.1176และเสร็จในปี 

ค.ศ. 1182 เพ่ือใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครูเสด    ซ่ึงภายในสามารถชมท่ีพกัและท่ีตั้งของรฐับาลในสมยั
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น้ัน  ชม สุเหร่าแห่งโมฮมัเม็ดอาลี ซ่ึงเร่ิมสรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวกรีกตามแบบอยา่งออตโตมนัหรือตุรกีในปัจจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซ่ึงเป็น

ของขวญัในการแลกเปล่ียนกบัอนุสาวรียป์ลายแหลมโอบิลิสกข์องรามเสสท่ี 2 เพ่ือเป็นการสรา้ง
สมัพนัธไมตรีอนัดีระหวา่งอียิปตแ์ละฝรัง่เศส พรอ้มทั้งจะไดช้มวิวเมืองไคโรจากมุมสูงอิสระเลือกซ้ือส้ิน

คา้พ้ืนเมืองมากมายท่ี “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลาดส าคญัทางการคา้ขายของพ้ืนเมืองและแหล่งสินคา้ท่ี
ระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซ้ือของพ้ืนเมืองสวยๆ มากมาย ไมว่่าจะเป็นขวดน ้าหอม

ท่ีท าดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบั พรม และของท่ีระลึก

แบบพ้ืนเมือง  
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิ่น / หลงัจากน้ัน น าท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร  
22.35 น.  เหินฟ้าสูก่ลบัประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MS 960 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 
 
 

วนัที่แปด       สนามบินสุวรรณภูมิ 

12.40 น. ถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ    ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ และ ความประทบัใจมิรูลื้ม  
 

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

 

 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรอืตัว๋เครือ่งบิน

ภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบรษิทัฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท  

มิฉะนั้นทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบความเสยีหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง  

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) 

พกัเดียวเพิ่ม 

26 ม.ค.-02 ก.พ.62 57,999 บาท 57,999 บาท 57,999 บาท 7,500 บาท 

05-12 ก.พ. 62 

16-23 ก.พ. 62 
59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 7,500 บาท 

05-13 มี.ค. 62 

16-23 มี.ค. 62 

19-26 มี.ค. 62 

23-30 มี.ค. 62 

58,999 บาท 57,999 บาท 56,999 บาท 7,500 บาท 

09-16 เม.ย. 62 

11-18 เม.ย. 62 
60,999 บาท 59,999 บาท 58,999 บาท 7,500 บาท 

30 เม.ย.-07 พ.ค. 62 58,999 บาท 58,999 บาท 57,999 บาท 7,500 บาท 
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หรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ   

 ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ 

จะยึดถือความปลอดภยัเป็นหลกั 

 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ทา่น หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง 

จะมีการเปล่ียนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการน าเที่ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่

ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

ในกรณีที่คณะออกเดินทางต า่กว่า 15 ทา่น หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการ

เดินทาง ซ่ึงทางผูจ้ดัรายการคิดราคาไวท้ี่ 20 ทา่น ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณายกเลิก

การเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเตม็ ทา่นละ 4,000 บาท 

 
***เด็กที่อายุ เกิน 6 ขวบ บงัคบัตอ้งเสรมิเตยีงค่ะ*** 

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1.  ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ–ไคโร–อาบซิูมเบล– อสัวาน// ลุกซอร-์ไคโร–กรุงเทพ ชั้นประหยดั 

โดยสายการบิน อียิปตแ์อร ์
2.   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

3.    ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่านในโรงแรมระดบั 5 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  
     รวมทั้งส้ิน 2 คืน และบนเรือ 3 คืน 
4.   ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง  
5.   ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ 
6.     ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
7.   ค่าวีซ่าประเทศอียิปต ์(วซ่ีากรุป๊) ใชเ้วลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วนั (ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

8.   ค่าบริการน าทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทยมืออาชีพผูช้ านาญเสน้ทาง 
9.   ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 
     วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

(หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุต า่กวา่ 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

 
อตัราค่าบรกิารน้ีไม่รวม 
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1. ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าภาษีมลูค่า 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

3. ค่าขี่อูฐ, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมี่ฟาโรห ์11 พระองค ์ท่ีพิพิธภณัฑฯ์ และรายการอ่ืนท่ีไม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 

4. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม สัง่พิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบารแ์ละทีวี

ช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 4 USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 24 USD)       

       พนักงานขบัรถ  ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั           (คิดเป็น 6 วนั เท่ากบั 18 USD) 

     คา่ทิปค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 4 USD / ท่าน / วนั เทียบเท่ากบัไกดท์อ้งถิ่น (คิดเป็น 8 วนั เท่ากบั 32 usd) 

    กรณีจองน้อยกวา่ 20 วนัก่อนการเดินทาง ตอ้งท าวีซ่าท่ีเมืองไทย โดยมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติม 2500 บาท / ท่าน  

และตอ้งใช ้เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า รายละเอียดตามทา้ยโปรแกรมทวัร ์

เง่ือนไขในการจองทวัร ์
งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จา่ย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มส่งส  าเนาหนงัสือเดินทาง 
งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  
หากไม่ช าระค่าใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

กรณียกเลกิ 

ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจ า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋

เครื่องบิน, ค่าวซี่า, ค่ามดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจ านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสาย

การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพ่ือใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถ

แจง้ไดว้า่สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรม

และในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  

หมายเหต ุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไมส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน  ซ่ึง

ในกรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 
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เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกค้าท่านใด ย่ืนวซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าที ่10,000 บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานฑูตฯ เรียก

เกบ็ 

 

หมายเหตเุก่ียวกบัการขอนุมตัวีิซ่าประเทศอียปิตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

1. เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศอียปิต ์กรณีจองเดินทางนอ้ยกว่า 21 วนั  

- หนงัสือเดินทาง 

   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรบัประทบัตราวีซ่า และ

ตราประทบั  เขา้ประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 4 หนา้เต็ม 

- รูปถ่าย 

   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพ้ืนหลงัสีขาว เท่าน้ัน ทางสถานฑตู

ไมร่บัพิจารณารูปถ่ายท่ีเป็นรูปสต๊ิกเกอร ์หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั หรือรูป

ท่ีน ามาตดัต่อ 

- หลกัฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทาง

แสดงความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไมต่อ้งใชต้วัจริง) 

  ***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา และประทบัตราบริษัทเป็นส าคญั ***** 

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการท างานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสงักดั มีขอ้ความระบุต าแหน่ง 

เงินเดือน รายได ้  วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีไดร้บัอนุมติัใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และจะตอ้ง

ประทบัตราบริษัทรบัรองเป็นส าคญั   

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่พรอ้มตราประทบั

ของ    

  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และส าเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นช่ือรบัรองส าเนา 

- หลกัฐานการเงิน 

  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน(ไมเ่อา STATEMENT) 

 

หมายเหตุเก่ียวกบัการขอนุมติัวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่ง

มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไมน่้อยกวา่ 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไมส่มบรูณ ์ทาง

สถานฑตูฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหมเ่อง หากตอ้งการยื่นวีซ่าอีก

ครั้ง) 

 *** ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่นดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพ่ิมเติม

จากท่ีไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครั้ง ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดความไมส่ะดวกแก่ท่านได ้ 
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*** อน่ึงระเบียบของสถานฑตูฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบติัของลกูคา้ในแต่ละราย 

หากท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 

2.ตวัอยา่งเอกสารในการยื่นวีซ่า อียปิต ์แบบON ARRIVAL  ตอ้ง

ส่งใหก้บัทางบริษัทก่อนการเดินทาง 21 วนั  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ที่เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 
 

 

**ในกรณีที่ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทาง

ที่ท่านไดท้  าการจองไวก้บัทางบริษทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที่ทราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 


