
 

 

 

 

 
 



 

 

เดินทางกบัสายการบินประจาํชาตอิิยปิตแ์อร ์(MS) 
พกัโรงแรมระดบัหา้ดาว พรอ้มรายการลอ่งแม่นํ้าไนล ์ชมระบาํหนา้ทอ้งอนัลือช่ือของอียิปต์ 

  
 เมืองเมมฟิส  และ  ซคัคาร่า   ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปตโ์บราณสถานท่ีตั้งของปีรามิดขั้นบนัได 

ซ่ึงเป็นตน้กาํเนิดของปีรามิดในยุคแรกและต่อมาของอียิปต์ 
 เมืองกีซ่า เป็นสถานท่ีตั้งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ ์1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยซ่ึงมีช่ือเสียงกอ้งโลก 
 กรุงไคโร ชม พิพิธภณัฑอ์ียิปต์  สถานท่ีรวบรวมโบราณวตัถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปตใ์นยุคต่างๆ ,

หน้ากากฟาโรห ์และโลงศพทองคาํแท้ , หอ้งแสดงสมบติั ของฟาโรห ์รวมไปถึงมมัม่ี ชม สุเหร่าแห่งโมฮมั

หมดัอาลี  ซ่ึงมีอายุกวา่ 800 ปี ตั้งตระหง่านบนยอดเขาใจกลางกรุงไคโร  ชอ้ปป้ิงส้ินคา้พ้ืนเมืองอนังดงามท่ี 

“ตลาดข่านเอลคาลีลี” ท่านสามารถเลือกซ้ือของพื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไมว่า่เป็นขวดน้ําหอมท่ีทาํดว้ยมือ 

สินคา้ต่างๆ ท่ีทาํจากหนังอูฐ เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบัพรม และของท่ีระลึก

ต่างๆ พรอ้มรบัประทานอาหารคํา่และชมการแสดงอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจบนเรือ 

 
 
วนัแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ 
20:30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q 

เคานเ์ตอร ์14-20 สายการบินอียปิต ์ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกดา้น

สมัภาระแก่ท่าน 
23.59 น.     ออกเดินทางโดยสายการบิน อียปิต ์แอร ์เทีย่วบินที ่MS 961    
 

วนัทีส่อง      ไคโร – เมมฟิส – ซคัคคารา่ – ปีระมิด – สฟิงค ์– กีซ่า 

 
00.50 น.     ออกเดินทางโดยสายการบิน อียปิต ์แอร ์เทีย่วบินที ่MS 961    

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดียวเพิ่ม 

14-21 มี.ค.63 53,888 บาท 52,888 บาท 51,888 บาท 8,500 บาท 

9-16 พ.ค.63 53,888 บาท 52,888 บาท 51,888 บาท 8,500 บาท 

23-30 พ.ค.63 53,888 บาท 52,888 บาท 51,888 บาท 8,500 บาท 



 

 

 
 
05.50 น. ถึง สนามบินนานาชาตกิรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระในการเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 4 ชัว่โมง) เขา้โรงแรมเพื่อรบัประทาน

อาหาร 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัจากน้ันนําคณะเดินทางไป เมืองเมมฟิส ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปตโ์บราณกว่า 5,000 

ปี เป็นเมืองท่ีไดร้บัการบนัทึกในประวติัศาสตรว์่ามีความสาํคญัในการรวมอียิปตบ์น และอียิปตล่์าง ใหเ้ป็นหน่ึง

เดียวโดยกษัตริยเ์มนา  ปฐมกษัตริยแ์ห่งราชวงศท่ี์ 1 ท่ีน่ีท่านจะไดช้ม รูปแกะสลกัขนาดยกัษ์ ดว้ยหินอลาบา

สเตอรข์อง ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 ฝีมือการแกะสลกัเป็นเยี่ยม ระหว่างทาง

ท่านจะไดเ้ห็นตวัฐานรากของสถานท่ีโบราณและรูปแกะสลกัจากหินท่ียงั

หลงเห ลืออยู่ในระดบัพื้ นดิน และตน้อิน ทผาลมัขึ้ นสวยงามเป็นทิวแถว 

แลว้เดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณที่ใกลก้นัอีกเมืองคือ ซคัคารา่  เพื่อชม ปี

รามิดขั้นบนัได  เป็นส่ิงก่อสรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถาน ท่ีฝังพระศพของ 

กษัตริยซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของปีรามิดในยุคต่อมา ท่านจะไดท้ราบ

เร่ืองของปีรามิดตั้งแต่ผูส้รา้งไปจนถึงวิธีการสรา้ง  การตดัหินและอื่นๆ อีก

นานับประการที่น่าพิศวงชวนใหค้น้หา  
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อเขา้ชม “มหาปีรามิด”  หน่ึงในเจ็ดส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ) เป็นชื่อเรียกของ

สถานท่ีฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบนัคือ ไคโร) ครอบคลุมพื้ นท่ี 2,000 ตร.ม. บนท่ีราบสงู

ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นท่ีตั้งของมหาปิรามิด 3 องค ์ซ่ึงองค์

ฟาโรหแ์ห่งอียิปตโ์บราณสรา้งขึ้ นเพื่อฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็น

ส่ิงก่อสรา้งท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งส้ิน 30 ปี 

สรา้งจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกว่า 2 ตนั หินแต่ละ

กอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซ่ึง

ประกอบดว้ย 
1) ปิรามิดคีออพส ์(Cheops) หรอืปิรามิดคูฟู สรา้งในพื้ นท่ี 53 ตร.ม. 

สงู 146 เมตร สรา้งดว้ยหินแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง น้าหนักกว่ากว่า 60 ตนัภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถง

ใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชินี เป็นปิรามิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก กล่าวกนัว่าอาจนาวิหารเซ็นตปิ์เตอรท่ี์

กรุงโรมรวมกบัวิหารเซ็นตป์อลท่ีลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามิดแห่งน้ีไดอ้ย่าง

สบาย  



 

 

2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สงู 136 เมตร ต่ากว่าปิรามิด 

10 เมตร สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทาใหดู้สง่ากว่าปิรามิด 2 องค ์กินเน้ือท่ีประมาณ 1.6 ลา้นลูกบาศก์

เมตร มีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  

3) ปิรามิดมิเซรนุิส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กท่ีสุด สงู 66.45 

เมตร ปัจจุบนัสงูเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     

ชม “สฟิงซ”์ ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละลาํตวัเป็นสิงโต ท่าน

อาจจะขี่อฐูกลางทะเลทรายชมทิวทศัน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลงั อิสระเดินเท่ียวตามอธัยาศยั (หรอื

เขา้ไปชมภายในตวัปีระมิดซึ่งเชื่อว่าเป็นทีฝั่งพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมิดนั้น ภายในสรา้งเป็น

หอ้งโถงใหญ่ มีทางเดินซ่ึงเราสามารถเดินลงไปดูได ้ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบรกิารทวัร ์และตอ้งไป

เขา้คิวซ้ือบตัรเอง เน่ืองจากในแตล่ะวนัจะมีผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกินวนัละ 300 คนเทา่นั้น) 
แวะชม ศนูยก์ลางการทาํ “กระดาษปาปีรุส” ซ่ึงเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทาํจากตน้กก (PAPYRUS) ใช ้

บนัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณใ์นสมยัอียิปตโ์บราณพรอ้มกบัแวะชม  โรงงานผลิตหวันํ้าหอม 

PERFUME FACTORY ซ่ึงกล่าวกนัว่าการทาํน้ําหอมแบบน้ีสืบทอดมาตั้งแต่สมยั พระนางคลีโอพตัรา และยงั

เป็นศนูยก์ลาง แหล่งผลิดหวัน้ําหอมขนาดใหญ่ใหก้บัยี่หอ้ 
แบรนดเ์นมดงั ๆหลายยี่หอ้อีกดว้ย 

 

คํา่  บรกิารอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 

  นาํทา่นเขา้สู่ทีพ่กั Cairo Pyramid Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม         ไคโร-อาบูซิมเบล-อสัวาน - ล่องเรอืสาํราญ 

02.30 น.  บรกิารอาหารเชา้ แบบกล่อง โดยทางโรงแรมจะเตรยีมไวใ้ห  ้
  ไดเ้วลาอนัสมควร นําทุกท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพื่อเดินทางต่อไปยงั เมืองอาบูซิมเบล 
05.00 น. ออกเดินทางสู่  เมืองอสัวาน  โดยสายการบินอียปิตแ์อร ์เทีย่วบินที ่MS 407 
06.25 น. ถึง  สนามบินเมืองอสัวาน   

จากน้ันน าท่านไปชม เขือ่นยกัษอ์สัวาน  หรืออกีชื่อหน่ึงเรียกว่า High Dam ที่สร้างขึ้นในปี คศ 1960 เพ่ือ  ช่วย

ให้มีน า้หล่อเล้ียงไร่นาตลอดปี อกีทั้งยังใช้พลังน า้เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือให้เพียงพอกบัความต้องการของคน

ทั้งประเทศ และเพ่ือป้องกนัน า้ไหลท่วมจากแม่น า้ไนล์เวลาฝนตกหนัก ซ่ึ งเขื่อนน้ีมีความยาว  36,000 เมตร ซ่ึง

นักท่องเที่ยวสามารถมองเหน็ทะเลสาบที่เกดิจากการสร้างเขื่อนสร้างแม่น า้ไนล์ คือ ทะเลสาบนสัเซอร ์ ( Nasser 

) มีความลึก 80 เมตรและกว้าง 10 เมตร จากน้ันน าท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก ์แกะสลักจากหน้าผาซ่ึงยังไม่แล้ว

เสรจ็ (The Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหินมหึมาที่สกดัเกอืบเสรจ็แล้ว  แต่มีรอยราวจึงทิ้งค้างไว้เช่นน้ัน  แท่ง

หินน้ีเป็นของพระนางฮัทเชปซทุ  หากไม่แตกร้าวจะเป็นเสาโอเบลิสกท์ี่สงู 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบ

ลิสกน้ี์เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหน่ึงของอยีิปต์โบราณ สร้างเพ่ือบูชาแด่เทพ อามุน-รา หรือ สริุยะเทพ 



 

 

น าคณะเข้าสู่ขบวนCONVOY เพ่ือเดินทางสู่อาบูซิมเบล  

นําทุกท่าน  ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล  ซ่ึงประกอบดว้ยวิหารใหญ่ของ 

ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 และวิหารของ เนเฟอรต์ารี ซ่ึงเป็นมเหสีท่ีรกัของ

พระองค ์วิหารอาบซิูมเบลงดงามยิ่งใหญ่และมีชื่อกอ้งโลกเพราะเ มื่อมีการ

สรา้งเขื่อนขนาดยกัษ์ท่ีอสัวาน ทาํใหว้ิหาร 17 แห่งจมอยู่ใตน้ํ้า จน

องคก์ารยูเนสโกต้อ้งมาช่วยยกให้ และมหาวิหารอาบซิูมเบลก็ถูกยกขึ้ นสงู

จากพื้ นดิน  65 เมตร ซ่ึงเป็นงานท่ียากมาก ใชเ้วลาทั้งส้ิน 4 ปี ส้ิน

ค่าใชจ่้าย 40 ลา้นเหรียญสหรฐั ภายในวิหารใหญ่มีหอ้งบชูาและมีรูปสลกั 4 องคนั์ง่อยู่ หน่ึงในน้ันคือ ฟาโรห์

รามเสสท่ี 2 พรอ้มดว้ยเทพเจา้ต่างๆ อีก 3 องค ์และทุกปีวนัท่ี 22 ก.พ. และวนัท่ี 22 ต.ค. ลาํแสงแรกของ

พระอาทิตยจ์ะสาดส่องเขา้ไปตอ้งรูปสลกั และว่ากนัว่าวนัท่ี 22 ก.พ. ตรงกบัวนัประสติูของฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 

ขณะท่ีวนัท่ี 22 ต.ค. ตรงกบัวนัขึ้ นครองราชยข์องพระองค ์แสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการ

คาํนวณของชาวอียิปตโ์บราณ  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนัแบบ กล่องปิกนิก  
บ่าย นําคณะเดินทางกลบัสู่เมืองอสัวาน  

ถึง เมืองอสัวาน จากน้ันเดินทางต่อไปยงั เรือสาํราญท่ีพกั ซ่ึงเป็นเรือสาํราญขนาดใหญ่  ล่องไปตามแม่น้ําไนล์  

ล่องเรือเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ( Felucca) ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร ์(Botanical Gardens) เป็นที่ศูนย์รวม

พันธไ์ม้นานาชนิด, สสุานอากาข่าน, วิวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอสัวานสองข้างทาง ฯลฯ 

ล่องเรือชมวิวทวิทศัน์อนังดงามหน้าเมืองอัสวานขณะล่องไปตามแม่น า้ไนล์  

ค า่   บริการอาหารค า่บนเรือ ( บุฟเฟต ์) และ พกัคา้งคืนบนเรือ   

วนัทีส่ี ่   คอมออมโบ-เอ็ดฟู -ลกัซอร ์  

เชา้   บริการอาหารเชา้บนเรือ 

 ขณะล่องไปตามแม่น า้ไนล์ ขณะที่เรือล่องไป คอมออมโบ  (Kom 

Ombo) ชุมชนที่ต้ังอยู่ติดริมแม่น า้ไนล์ บ้านเรือนส่วนใหญ่สงูเพียง 

1 หรือ 2 ช้ัน  ระหว่างทางผ่านแหล่งเพาะปลูกที่ส  าคัญริมแม่น า้ 

น าท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ต้ังอยู่บนเนินเขาเลก็ๆ ที่ล า้ออก

มาถงึแม่น า้ไนล์  สามารถเหน็วิวของแม่น า้ไนล์อนังดงาม  ค าว่า 

“คอม” เป็นภาษาอาหรับ หมายถงึภเูขาเลก็ๆ  วิหารน้ีเกอื บเป็น

วิหารอะโครโพลิสของกรีก  หินที่ใช้สร้างแตกต่างกบัวิหารอืน่ๆ  อาจเป็นเพราะถูกปกคลุมด้วยทรายเป็นเวลานาน  

การวางแบบของพ้ืนที่แปลกและเป็นเฉพาะตัว เป็นวิหารของเทพเจ้าสององค์ คือ เทพโซเบค (Sobek) เทพเจ้า

แห่งความอดุมสมบูรณ์ มีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่เศียรเป็นจระเ ข้ และ เทพเจ้าฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจ้าแห่ง

การแพทย์อยีิปต์โบราณ  วิหารน้ีสร้างบนเนินเขาริมฝั่งแม่น า้ไนล์ เป็นบริเวณที่มีจระเข้ชุกชุมในสมัยโบราณ  วัดน้ี

จึงบูชาเทพโซเบก ซ่ึงมีหัวเป็นจระเข้  และมีจระเข้มัมม่ีเกบ็รักษาไว้  ชมภาพ

แกะสลกัพระนางคลีโอพตัรา  ซ่ึงเป็นรูปแบบของเคร่ืองแต่งกายในการท า

ภาพยนตร์  และภาพแกะสลักที่ส  าคัญ คือ ภาพแกะสลกัการแพทยแ์ผน

โบราณ  โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอยีิปต์โบราณ และปฏทินิ

โบราณ  มีร้านค้ามากมายตั้งอยู่ตลอดแนวท่าเรือ  ขายเสื้อผ้าและสนิค้า

พ้ืนเมือง  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ 



 

 

น าท่าน นัง่รถเทียมมา้ไปชม วิหารเอ็ดฟู  ซ่ึงได้รับการยกย่องว่า  เป็นวิหารอยีิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์

ที่สดุ  ต้ังอยู่ศูนย์กลางของบริเวณที่อยู่อาศัย  สร้างขึ้นเพ่ือบูชา เทพเจ้าฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหน่ียว เป็น

เทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู้  มองได้ไกล เหมือนตาเหยี่ยว อดีตวิหารถูกปกคลุมด้วยทรายเกอืบถงึยอดตัว

เสาและหัวเสาเป็นเวลานาน ปี ค .ศ. 1860 มีการขนทราย ปรากฏว่าตัววิหารยังแขง็แรง แน่นหนา  ขนาดของ

วิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนที่วัดได้ 79 เมตรตรงด้านหน้าและสงู 36 ม. วิหารน้ีมีขนาดใหญ่และ

สวยงาม สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเรือ  (กรุณาทิปคนขบัรถมา้ท่านละ US$ 1)  

 พักผ่อนตามอธัยาศัยบนเรือส าราญ 

ค า่  บริการอาหารค า่บนเรือ ซ่ึงมีสถานบันเทงิต่างๆไว้ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน อาทเิช่น ไนทค์ลับ , สระว่ายน า้ , 

ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ 

วนัทีห่า้    ลุก๊ซอร ์

เชา้  บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของเรือ 

 น าท่านเดินทางข้ามไปฝั่งตะวันตกของแม่น า้ไนล์ (West Bank) หรือ นครธบีสใ์น

สมัยอยีิปต์โบราณ  อดีตเช่ือว่าเป็นที่อยู่ของคนตาย หรือ นครของผู้วายชนม์  

(Necropolis of Thebes) เตม็ไปด้วยกลุ่มโบราณสถานที่มีประวัติน่าพิศวง 

ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สดุของประเทศ  ชม หบุผากษตัริย์  (Valley 

of the Kings) เป็นที่ฝงัพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ต้ังอยู่ที่เทอืกเขาทบีัน  

ท่านสามารถเลือกเข้าชมได้เพียง 3 สสุาน  ด้านหน้าทางเข้าสสุานฟาโรห์บนยอด

เขานั้นดูคล้ายปลายแหลมยอดปิรามิด  เป็นการเลือกหวงซุ้ ยในการฝั่งศพ  ให้

คล้ายว่าฝงัอยู่ใต้ปิรามิด  สสุานเหล่าน้ีเป็นสสุานที่ถูกเลือกให้เป็นสสุานที่เกบ็ มัมม่ีและสมบัติของกษัตริย์ถงึ 63 

สสุาน  แต่ละสสุานมีขนาดใหญ่เลก็ต่างกนั  ขึ้นอยู่กบัระยะเวลาครองราชย์  สสุานเร่ิมสร้างเม่ือฟาโรห์ครองราชย์  

และปิดเมื่อฟาโรห์สิ้นพระชนม์  ภายในหลุมมีจิตรกรรมที่งดงามสสีดใสราวกบัเพ่ิงวาดเสรจ็ไม่นานน้ี  (ไม่รวมค่า

เขา้สุสานของฟาโรหตุ์ตนัคามอน  ท่านละ 100 อิยปิปอนด ์ถา้ตอ้งการชมกรุณาติดต่อไกด์ ) ชม วิหาร

ฮคัเชฟซุต  (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ชื่อ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปีมาแล้วเป็นที่

ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซตุ รู้ จักในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์

อยีิปต์ ที่รุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์  

ชมอนุสาวรียแ์ห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสสุานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้เป็นวิหาร

ประกอบพิธศีพของอาเมนโฮเทปที่ 3  ประมาณ 2,000 กว่าปีก่อน  เกดิเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง  ท าให้ตัว

วิหารพังลงมา  เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สงู 20 เมตร  

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนับนเรือ  

น าท่านเยีย่มชม พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้ นเมืองทีต่ลาดลกัซอร ์ 

 พักผ่อนตามอธัยาศัยบนเรือส าราญ 

ค า่  บริการอาหารค า่บนเรือ หลังอาหารชมการแสดง (ขึ้ นอยู่กบัรายการของเรือ)  

วนัทีห่ก    ลุก๊ซอร ์– ไคโร 

เชา้  บริการอาหารเชา้บนเรือ พร้อมกบัเชค็เอาท์  

 น าท่านชม มหาวิหารคารน์คั  (The Temple of Karnak) เป็นวิหารที่ใหญ่

ที่สดุในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเน้ือที่ถงึ 60 เอเคอร์  ซ่ึงใหญ่พอที่จะน าโบสถ์

ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถงึ 10 หลัง มหาวิหารแห่งน้ีเร่ิมก่อสร้างในสมัย

ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพ่ือถวายแด่เทพอมอน -รา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแล้ว 

หลังจากน้ัน ฟาโรห์องค์ต่างๆ กเ็ร่ิมสร้างเพ่ิมเติม ท าให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึ้น



 

 

อย่างมาก แต่เหน็ความยิ่งใหญ่ของวิหารแล้ว ขอให้ทุกท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอยีิปต์โบราณใช้วิธใีดในการขน

ย้ายเสา และหิน พร้อมทั้งการแกะสลักลวดลาย ซ่ึงเมื่อท่านเหน็ความสงูแล้วก็ จะยิ่งท าให้นึกไม่ออกกเ็ป็นได้ ว่า

เขาใช้วิธที าอย่างไร  

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านชม  วิหารลกัซอร ์ (The Temple of Luxor) ซ่ึงสร้างถวายแก่เทพอมอน -รา กษัตริย์แห่งเทพ เช่นกนั 

วิหารแห่งน้ีได้รับการบูรณะในปี ค .ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้ว ยซุ้มประตูขนาดใหญ่และรูปสลัก

หินแกรนิตขนาด มหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก ์เสาหินแกรนิต

ขนาดใหญ่ซ่ึงแกะสลักด้วยอกัษรอยีิปต์โบราณ (เฮโรกริฟฟิค ) เพ่ือสรรเสริญเทพเจ้าอมอนรา ซ่ึงท่านอาจจะได้

เหน็เสาเช่นน้ีอกีที่  ปลาซ เดอ ลา ทริออง (Place de la Triamph) เมืองปารีส ประเทศฝร่ังเศส (แต่เอะ๊! ท าไม

จึงมีเหมือนกนัเล่าอียปิตไ์ปเอามาจากฝรัง่เศสหรือ? ลองหาค าตอบดูละกนั) ภาพสลักที่วิหารแห่งน้ีกถ็อืได้ว่า

น่าสนใจไม่น้อย เช่น ภาพขบวนนักรบเดินแถว ที่สลักอย่างแตกต่างกนัว่าเป็นนักรบชนชาติใดบ้า ง เหน็แล้วกช็วน

ให้นึกถงึภาพสลักขบวนนักรบที่ปราสาทหินในเขมร (ที่ว่าของกลุ่มเสยีม ---  สยาม จะเดินแตกแถวกนั ) 

นอกจากน้ัน ด้านหน้าวิหารจะมี  ถนนสฟิงซห์นา้แพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กโิลเมตรใช้เป็นทางเชื่อม

ระหว่างวิหารลักซอร์กบัวิหารคาร์นัค  

น าท่านเยีย่มชม พรอ้มชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้ นเมืองทีต่ลาดลกัซอร ์ 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่ สนามบินลักซอร์ เพ่ือเดินทางกลับเมืองไคโร 

18.20 น. เหินฟ้าสู่    กรุงไคโร   โดยเทีย่วบนิที ่MS 360 (ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาท)ี 

19.30 น. ถงึ  สนามบนิเมืองกรุงไคโร   หลังจากรับสมัภาระในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว 

ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

  น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 5 ดาว 

 

วนัทีเ่จ็ด          ไคโร-พพิธิภณัฑแ์ห่งชาติอียปิต-์สนามบนิ 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลังจากน้ันเชค็เอ้าท์ 

 จากน้ันน าคณะเดินทางเข้าชม พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติอียปิต ์อนั

เล่ืองชื่อของโลกเป็นสถานท่ีท่ีรวมศิลปะวตัถุโบราณมากมายท่ีสุดใน

โลกแห่งหน่ึงชม  โลงศพทองคาํแทพ้รอ้มหนา้กากทองคาํของ

ฟาโรหต์ตุนัคาเมนและสมบตัสิ่วนตวัอีกมากมายของพระองค ์

อาทิ เตียงบรรทม รถศึกและเกา้อี้ บรรลงักท์องคาํซ่ึงภาพบนพนัก

เกา้อี้ โรแมนติกมาก เป็นภาพของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนนัง่อยู่บนเกา้อี้

และมเหสีของพระองคก์าํลงัทาน้ํามนัหอมให ้ทั้งคู่ใส่รองเทา้แตะคน ละ

ขา้งอนัแสดงถึงความรกัอนัลึกซ้ึง นอกจากน้ีท่านยงัจะไดช้มสมบติัอนัลํ้าค่าอื่นๆ อีกจาํนวนมาก เช่น แหวน 

สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต  ส่ิงของทั้งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กว่า 3,300 ปี (ชมมมัม่ีของฟาโรหร์าม

เสสที ่2 และมนัม่ีของกษัตรยิท์ั้ง 11 พระองค ์ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยูใ่นรายการ ประมาณ 100 อิยปิต์

ปอนด)์ 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคารทอ้งถ่ิน  
 นําทุกท่านขึ้ นชม ป้อมปราการ (Citadel) ซ่ึงถูกสรา้งขึ้ นโดย ผูนํ้าซาลาดินในปี ค.ศ.1176และเสร็จในปี ค.ศ. 

1182 เพื่อใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครูเสด    ซ่ึงภายในสามารถชมที่พกัและท่ีตั้งของรฐับาลในสมยัน้ัน  ชม 

สุเหรา่แห่งโมฮมัเม็ดอาลี ซ่ึงเร่ิมสรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาว



 

 

กรีกตามแบบอย่างออตโตมนัหรือตุรกีในปัจจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซ่ึงเป็นของขวญัในการ

แลกเปล่ียนกบัอนุสาวรียป์ลายแหลมโอบิลิสกข์องรามเสสท่ี 2 เพื่อเป็นการสรา้งสมัพนัธไมตรีอนัดีระหว่าง

อียิปตแ์ละฝรัง่เศส พรอ้มทั้งจะไดช้มวิวเมืองไคโรจากมุมสงูอิสระเลือกซ้ือส้ินคา้พื้ นเมืองมากมายท่ี “ตลาดข่าน

เอลคาลีล”ี ตลาดสาํคญัทางการคา้ขายของพื้ นเมืองและแหล่งสินคา้ที่ระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโร ท่าน

สามารถเลือกซ้ือของพื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ําหอมท่ีทาํดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เคร่ือง

ทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบั พรม และของท่ีระลึกแบบพื้ นเมือง  
คํา่   บรกิารอาหารคํา่ ณ รา้นอาหารทอ้งถ่ิน / หลงัจากน้ัน นําท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร  
23.30 น.  เหินฟ้าสู่กลบัประเทศไทย โดยเทีย่วบินที ่MS 960 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 
 
 

วนัทีแ่ปด       สนามบินสุวรรณภูมิ 

12.40 น. ถึง  สนามบินสุวรรณภมูิ    ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ และ ความประทบัใจมิรูลื้ม  
 

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

ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยู่ตา่งจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบิน

ภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนทาํการออกตัว๋ทุกประเภท  

มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง  

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 

 

หมายเหตุ   

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะ

ยึดถือความปลอดภยัเป็นหลกั 

 ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมี

การเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใชใ้นการนาํเท่ียว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้ 

ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน หรือตํา่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการ

เดินทาง ซ่ึงทางผูจ้ดัรายการคิดราคาไวท่ี้ 20 ท่าน ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณายกเลิกการ

เดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พ่ิมเต็ม ท่านละ 4,000 บาท 

 
***เด็กท่ีอายุ เกิน 6 ขวบ บงัคบัตอ้งเสริมเตยีงค่ะ*** 

 
 



 

 

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

โดยสายการบิน อียิปตแ์อร ์
2.   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

3.    ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่านในโรงแรมระดบั 5 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  
     รวมทั้งส้ิน 2 คืน และบนเรือ 3 คืน 
4.   ค่ารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถท่ีชาํนาญเสน้ทาง  
5.   ค่าอาหารทุกมื้ อท่ีระบุตามรายการ 
6.     ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
7.   ค่าวีซ่าประเทศอียิปต ์(วีซ่ากรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วนั (สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 

8.   ค่าบริการนําทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหน้าทวัรค์นไทยมืออาชีพผูช้าํนาญเสน้ทาง  
9.   ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 
     วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุตํา่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง 

2. ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

3. ค่าขี่อฐู, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมี่ฟาโรห ์ 11 พระองค ์ที่พิพิธภณัฑฯ์ และรายการอื่นที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท์ , ค่าซกัรีด , ค่าอาหาร- เคร่ืองด่ืม สัง่ พิเศษนอกเหนือรายการ , มินิบารแ์ละทีวีช่อง

พิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ทา่นละ 4 USD / ทา่น / วนั     (คิดเป็น 6 วนั เทา่กบั 24 USD)       

       พนักงานขบัรถ  ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั           (คิดเป็น 6 วนั เทา่กบั 18 USD) 

     คา่ทิปค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ทา่นละ 4 USD / ทา่น / วนั เทยีบเทา่กบัไกดท์อ้งถ่ิน (คิดเป็น 8 วนั เทา่กบั 32 usd) 

    กรณีจองน้อยกว่า 20 วนัก่อนการเดินทาง ตอ้งทาํวีซ่าที่เมืองไทย โดยมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 2500 บาท / ท่าน  

และตอ้งใช ้เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า รายละเอียดตามทา้ยโปรแกรมทัวร ์

เงื่อนไขในการจองทวัร ์
งวดที ่1 : สาํรองทีน่ัง่จา่ย 15, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง 
งวดที ่2 :ชาํระยอดส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนั  
หากไม่ชาํระค่าใชจ้า่ยภายในกาํหนด ทางบรษิัทจะถือว่าทา่นยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 
 
 
 
 
 



 

 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึ้ นจริง ณ วนัน้ัน ที่ไมส่ามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋เครื่องบิน , ค่า

วซี่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลังจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซึ่งตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทาํเรื่องยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน 

โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื่อใหพิ้จารณาอีกครั้ง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ ซึ่งไมส่ามารถแจง้ไดว้า่

สามารถคืนเงินไดท้ั้งหมดหรือบางส่วน หรือไมไ่ดเ้ลย เพราะขึ้ นอยู่กบัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ

บริการอื่นๆเป็นสาํคญั  

หมายเหต ุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 15 ท่าน  ซ่ึงใน

กรณีน้ีทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มท่ีเกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ 

หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ้ น ตามอตัราค่าน้ํามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณด์งักล่าว 

เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากทา่นสละสิทธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกค้าท่านใด ย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องช าระค่ามัดจ าที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 

 

หมายเหตเุก่ียวกบัการขอนุมตัวิีซ่าประเทศอียปิตแ์ละขอ้ตา่ง ๆ 

1. เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศอียิปต ์กรณีจองเดินทางนอ้ยกว่า 21 วนั  

- หนังสือเดินทาง 

   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือสาํหรบัประทบัตราวีซ่า และตรา

ประทบั  เขา้ประทบัเขา้-ออกอย่างน้อย 4 หน้าเต็ม 

- รูปถ่าย 

   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จาํนวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพื้ นหลงัสีขาว เท่าน้ัน ทางสถานฑตูไม่รบั

พิจารณารูปถ่ายท่ีเป็นรูปสต๊ิกเกอร ์หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายท่ีมีวิวดา้นหลงั หรือรูปท่ีนํามาตดั

ต่อ 

- หลกัฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง สาํเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีชื่อของผูเ้ดินทางแสดง

ความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) 

  ***** สาํคญัมาก จะตอ้งเซ็นชื่อรบัรองสาํเนา และประทบัตราบริษัทเป็นสาํคญั ***** 



 

 

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการทาํงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานท่ีสงักดั มีขอ้ความระบุตาํแหน่ง เงินเดือน 

รายได ้  วนัเร่ิมทาํงาน และช่วงเวลาท่ีไดร้บัอนุมติัใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และจะตอ้งประทบัตราบริษัทรบัรอง

เป็นสาํคญั   

กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ พรอ้มตราประทบัของ    

  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และสาํเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นชื่อรบัรองสาํเนา 

- หลกัฐานการเงิน 

  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน(ไม่เอา STATEMENT) 

 

หมายเหตุเกี่ยวกบัการขอนุมติัวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่งมอบ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบรูณ ์ทางสถานฑตูฯ 

อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื่นวีซ่าอีกครั้ง) 

 *** ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากท่ีได้

ระบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครั้ง ซ่ึงอาจจะทาํใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 

*** อน่ึงระเบียบของสถานฑตูฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบติัของลูกคา้ในแต่ละราย หาก

ท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 

2.ตวัอยา่งเอกสารในการยืน่วีซ่า อียปิต ์แบบON ARRIVAL  ตอ้งสง่

ใหก้บัทางบริษทัก่อนการเดินทาง 21 วนั  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง 

และมีหนา้ท่ีเหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า 2 หนา้ ในกรณีท่ีส่งหนา้พาสปอรต์อายุเหลือนอ้ย

กว่า 6 เดือน ทางบริษัทฯไม่รบัผิดชอบกรณีสายการบินปฏิเสธในการข้ึนเคร่ือง 

** กรณี ถือหนงัสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ** 
 

 

 

**ในกรณีท่ีผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวนัเดินทางท่ีท่าน

ไดท้าํการจองไวก้บัทางบริษัทฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตัว๋ดงักล่าว ถา้

เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 


