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เดินทางกบัสายการบินประจาํชาตอิิยปิตแ์อร ์(MS) 
พกัโรงแรมระดบัสี�ดาว พรอ้มรายการล่องแม่นํ�าไนล ์ชมระบาํหนา้ทอ้งอนัลือชื�อของอียิปต ์

  
 เมืองเมมฟิส  และ  ซัคคาร่า  ซึ�งเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปตโ์บราณสถานที�ตั�งของปีรามิดขั�นบันได 

ซึ�งเป็นตน้กาํเนิดของปีรามิดในยุคแรกและต่อมาของอียปิต ์
 เมืองกีซ่า เป็นสถานที�ตั�งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ ์� ใน � สิ�งมหศัจรรยซึ�งมีชื�อเสียงกอ้งโลก 

 กรุงไคโร ชม พิพิธภัณฑ์อียิปต ์สถานที�รวบรวมโบราณวตัถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ,

หน้ากากฟาโรห ์และโลงศพทองคาํแท,้ หอ้งแสดงสมบัติของฟาโรห ์รวมไปถึงมัมมี� ชม สุเหร่าแห่งโมฮัม

หมัดอาลี ซึ�งมีอายุกว่า 800 ปี ตั�งตระหง่านบนยอดเขาใจกลางกรุงไคโร ชอ้ปปิ� งสิ� นคา้พื� นเมืองอันงดงามที� 

“ตลาดข่านเอลคาลีลี” ท่านสามารถเลือกซื� อของพื� นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่วา่เป็นขวดนํ�าหอมที�ทาํดว้ยมือ 

สินคา้ต่างๆ ที�ทาํจากหนังอฐู เครื�องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบัพรม และของที�ระลึก
ต่างๆ พรอ้มรบัประทานอาหารคํ �าและชมการแสดงอนัน่าตื�นตาตื�นใจบนเรือ 

 

 

วนัแรก      สนามบินสุวรรณภูมิ 

20:30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น � แถว Q 

เคานเ์ตอร ์14-20 สายการบินอียิปต ์ซึ�งมีเจา้หน้าที�บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอาํนวยความสะดวกดา้น

สมัภาระแก่ท่าน 

23.�9 น.     ออกเดินทางโดยสายการบิน อียิปต ์แอร ์เที�ยวบินที� MS ���    

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ �-� ทา่น) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ � ทา่น) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ � ทา่น) 

พกัเดียวเพิ�ม 

�-�� พ.ย.�� ��,��� บาท ��,��� บาท ��,��� บาท 8,��� บาท 

��-�� พ.ย.�� 60,��� บาท 59,999 บาท ��,��� บาท 8,��� บาท 

3-10 ธ.ค.�� ��,��� บาท ��,��� บาท ��,��� บาท �,��� บาท 

�� ธ.ค.-�� ม.ค.�� ��,��� บาท ��,��� บาท ��,��� บาท ��,��� บาท 

�� ธ.ค.-�� ม.ค.�� ��,���  บาท ��,��� บาท  ��,��� บาท ��,��� บาท 

�� ธ.ค.-�� ม.ค. �� ��,���  บาท ��,��� บาท  ��,��� บาท ��,��� บาท 
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วนัที�สอง      ไคโร – เมมฟิส – ซคัคคาร่า – ปีระมิด – สฟิงค ์– กีซ่า 

�4.1� น. ถึง สนามบินนานาชาตกิรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสมัภาระในการเดินทางเรียบรอ้ยแลว้ 
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย � ชั �วโมง) เขา้โรงแรมเพื�อรบัประทาน
อาหาร 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลงัจากนั�นนําคณะเดินทางไป เมืองเมมฟิส ซึ�งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปตโ์บราณกว่า �,��� 

ปี เป็นเมืองที�ไดร้บัการบนัทึกในประวติัศาสตรว์า่มีความสาํคญัในการรวมอียิปตบ์น และอียิปตล์่าง ใหเ้ป็นหนึ�ง
เดียวโดยกษัตริยเ์มนา  ปฐมกษัตริยแ์ห่งราชวงศที์� � ที�นี� ท่านจะไดช้ม รูปแกะสลกัขนาดยกัษ์ ดว้ยหินอลาบา
สเตอร์ของ ฟาโรห์รามเสสที� � ฝีมือการแกะสลักเป็นเยี�ยม ระหว่างทาง
ท่านจะไดเ้ห็นตัวฐานรากของสถานที�โบราณและรูปแกะสลกัจากหินที�ยงั
หลงเหลืออยู่ในระดับพื� นดิน และตน้อินทผาลัมขึ� นสวยงามเป็นทิวแถว 
แลว้เดินทางต่อไปยงัเมืองโบราณที�ใกลก้นัอีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื�อชม ปี

รามิดขั�นบันได เป็นสิ�งก่อสรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานที�ฝังพระศพของ 

กษัตริยซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของปีรามิดในยุคต่อมา ท่านจะไดท้ราบ
เรื�องของปีรามิดตั�งแต่ผูส้รา้งไปจนถึงวิธีการสรา้ง  การตดัหินและอื�นๆ อีก
นานับประการที�น่าพิศวงชวนใหค้น้หา  

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื�อเขา้ชม “มหาปีรามิด”  หนึ�งในเจ็ดสิ�งมหศัจรรยข์องโลก ) เป็นชื�อเรียกของ
สถานที�ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบนัคือ ไคโร) ครอบคลุมพื� นที� 2,000 ตร.ม. บนที�ราบสงู
ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นที�ตั�งของมหาปิรามิด 3 องค ์ซึ�งองค์
ฟาโรหแ์ห่งอียิปตโ์บราณสรา้งขึ� นเพื�อฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็น
สิ�งก่อสรา้งที�ยิ�งใหญ่และเก่าแก่ที�สุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั�งสิ� น �� ปี 
สรา้งจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกวา่ � ตนั หินแต่ละ
กอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไมผ่่าน ซึ�ง
ประกอบดว้ย 
1) ปิรามิดคีออพส ์(Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สรา้งในพื� นที� 53 ตร.ม. 
สงู 146 เมตร สรา้งดว้ยหินแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง นา้หนักกวา่กวา่ 60 ตนัภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถง
ใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชินี เป็นปิรามิดที�ใหญ่ที�สุดในโลก กล่าวกนัวา่อาจนาวิหารเซ็นตปิ์เตอรที์�
กรุงโรมรวมกบัวิหารเซ็นตป์อลที�ลอนดอน และดโูอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามิดแห่งนี� ไดอ้ยา่ง
สบาย  
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2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สงู 136 เมตร ต่ากวา่ปิรามิด 
10 เมตร สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทาใหด้สูง่ากวา่ปิรามิด 2 องค ์กินเนื� อที�ประมาณ 1.6 ลา้นลกูบาศก์
เมตร มีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  
3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที�สุด สงู 66.45 
เมตร ปัจจุบนัสงูเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     
ชม “สฟิงซ”์ ที�แกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละลาํตวัเป็นสิงโต ท่าน

อาจจะขี�อฐูกลางทะเลทรายชมทิวทศัน์รอบๆโดยมหีมูปี่รามิดเป็นฉากหลงั อิสระเดินเที�ยวตามอธัยาศยั (หรือ

เขา้ไปชมภายในตวัปีระมิดซึ�งเชื�อว่าเป็นที�ฝังพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมิดนั�น ภายในสรา้งเป็น

หอ้งโถงใหญ่ มีทางเดินซึ�งเราสามารถเดินลงไปดูได ้ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการทวัร ์และตอ้งไป

เขา้คิวซื� อบตัรเอง เนื�องจากในแตล่ะวนัจะมีผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกินวนัละ ��� คนเท่านั�น) 

แวะชม ศูนยก์ลางการทาํ “กระดาษปาปีรุส” ซึ�งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทาํจากตน้กก (PAPYRUS) ใช้

บนัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์ในสมยัอียิปตโ์บราณพรอ้มกบัแวะชม โรงงานผลิตหวันํ�าหอม 

PERFUME FACTORY ซึ�งกล่าวกนัว่าการทาํนํ�าหอมแบบนี� สืบทอดมาตั�งแต่สมยั พระนางคลีโอพตัรา และยงั

เป็นศนูยก์ลาง แหล่งผลิดหวันํ�าหอมขนาดใหญ่ใหก้บัยี�หอ้ 
แบรนดเ์นมดงั ๆหลายยี�หอ้อีกดว้ย 

 
 

คํ �า  บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 

  นาํท่านเขา้สู่ที�พกั Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่าระดบั � ดาว 
 

 

 

วนัที�สาม         ไคโร-อาบูซิมเบล-อสัวาน - ล่องเรือสาํราญ 

02.30 น.  บริการอาหารเชา้ แบบกล่อง โดยทางโรงแรมจะเตรียมไวใ้ห ้

  ไดเ้วลาอนัสมควร นําทุกท่านเดินทางไปยงัสนามบิน เพื�อเดินทางต่อไปยงั เมืองอาบูซิมเบล 

�5.�0 น. ออกเดินทางสู่  เมืองอาบูซิมเบล โดยสายการบินอียิปตแ์อร ์เที�ยวบินที� MS ��� 

(ใชเ้วลาบิน 2.40 ชั �วโมง โดยแวะจอดรบั-ส่ง คนที�เมืองอสัวาน คณะยงัไม่ลงนะครบั เพราะเราลงที�

เมือง อาบูซิมเบล) 

��.�� น. ถึง  สนามบินเมืองอาบูซิมเบล  

นําทุกท่าน ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ�งประกอบดว้ยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที� � และวิหารของ เน
เฟอรต์ารี ซึ�งเป็นมเหสีที�รกัของพระองค ์วิหารอาบูซิมเบลงดงามยิ�งใหญ่
และมีชื�อกอ้งโลกเพราะเมื�อมีการสรา้งเขื�อนขนาดยักษ์ที�อัสวาน ทําให้
วิหาร �� แห่งจมอยู่ใตนํ้�า จนองคก์ารยูเนสโกต้อ้งมาช่วยยกใหแ้ละมหา
วิหารอาบูซิมเบลก็ถูกยกขึ� นสูงจากพื� นดิน  �� เมตร ซึ�งเป็นงานที�ยาก
มาก ใชเ้วลาทั�งสิ� น � ปี สิ� นค่าใชจ้่าย �� ลา้นเหรียญสหรฐั ภายในวิหาร
ใหญ่มีหอ้งบชูาและมีรปูสลกั � องคนั์�งอยู่ หนึ�งในนั�นคือ ฟาโรหร์ามเสสที� � 
พรอ้มดว้ยเทพเจา้ต่างๆ อีก � องค ์และทุกปีวนัที� �� ก.พ. และวนัที� �� ต.ค. ลาํแสงแรกของพระอาทิตยจ์ะ
สาดส่องเขา้ไปตอ้งรปูสลกั และวา่กนัวา่วนัที� �� ก.พ. ตรงกบัวนัประสติูของฟาโรหร์ามเสสที� � ขณะที�วนัที� �� 
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ต.ค. ตรงกับวนัขึ� นครองราชยข์องพระองค ์แสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคาํนวณของชาว
อียิปตโ์บราณ  

��.�� น. เหินฟ้าสู่ อสัวาน โดยเที�ยวบินที� MS ��� (ใชเ้วลาบินประมาณ 45 นาที) 

��.�� น. ถึง เมืองอสัวาน จากนั�นเดินทางต่อไปยงั เรือสาํราญที�พกัซึ�งเป็นเรือสาํราญขนาดใหญ่ ล่องไปตามแม่นํ�าไนล ์ 
เที�ยง บริการอาหารกลางวนั 

จากนั�นนาํท่านไปชม เขื�อนยกัษอ์สัวาน หรืออีกชื�อหนึ�งเรียกว่า High Dam ที�สร้างขึ�นในปี คศ 1960 เพื�อ  ช่วย
ให้มีนํ�าหล่อเลี� ยงไร่นาตลอดปี อีกทั�งยังใช้พลังนํ�าเพื�อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื�อให้เพียงพอกับความต้องการของคน
ทั�งประเทศ และเพื�อป้องกันนํ�าไหลท่วมจากแม่นํ�าไนล์เวลาฝนตกหนัก ซึ�งเขื�อนนี� มีความยาว 36,000 เมตร ซึ�ง
นักท่องเที�ยวสามารถมองเหน็ทะเลสาบที�เกิดจากการสร้างเขื�อนสร้างแม่นํ�าไนล์ คือ ทะเลสาบนสัเซอร ์( Nasser 

) มีความลึก 80 เมตรและกว้าง 10 เมตร จากนั�นนาํท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก ์แกะสลักจากหน้าผาซึ�งยังไม่แล้ว
เสรจ็ (The Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหินมหึมาที�สกดัเกือบเสรจ็แล้ว  แต่มีรอยราวจึงทิ�งค้างไว้เช่นนั�น  แท่ง
หินนี� เป็นของพระนางฮัทเชปซุท  หากไม่แตกร้าวจะเป็นเสาโอเบ
ลิสก์ที�สูง �� เมตร หนัก �,��� ตัน เสาโอเบลิสก์นี� เป็นอนุสาวรีย์
ชนิดหนึ�งของอียิปต์โบราณ สร้างเพื�อบูชาแด่เทพ อามุน-รา หรือ 
สุริยะเทพ ล่องเรือเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ( Felucca) ผ่านชม 

สวนพฤกษศาสตร ์(Botanical Gardens) เป็นที�ศูนย์รวมพันธ์ไม้
นานาชนิด, สุสานอากาข่าน, วิวชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอัส
วานสองข้างทาง ฯลฯ 
ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อันงดงามหน้าเมืองอัสวานขณะล่องไปตาม
แม่นํ�าไนล์ ขณะที�เรือล่องไป คอมออมโบ (Kom Ombo) ชุมชนที�ตั�งอยู่ติดริมแม่นํ�าไนล์ บ้านเรือนส่วนใหญ่สูง

เพียง � หรือ � ชั�น  ระหว่างทางผ่านแหล่งเพาะปลูกที�สาํคัญริมแม่นํ�า นาํทา่นชม วิหารคอม-ออม-โบ ตั�งอยู่บน
เนินเขาเลก็ๆ ที�ลํ�าออกมาถึงแม่นํ�าไนล์  สามารถเหน็วิวของแม่นํ�าไนล์อันงดงาม  คาํว่า “คอม” เป็นภาษาอาหรับ 
หมายถึงภเูขาเลก็ๆ  วิหารนี� เกือบเป็นวิหารอะโครโพลิสของกรีก  หินที�ใช้สร้างแตกต่างกับวิหารอื�นๆ  อาจเป็น
เพราะถูกปกคลุมด้วยทรายเป็นเวลานาน  การวางแบบของพื� นที�แปลกและเป็นเฉพาะตัว เป็นวิหารของเทพเจ้า
สององค์ คือ เทพโซเบค (Sobek) เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ มีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่เศียรเป็นจระเข้ และ 
เทพเจ้าฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจ้าแห่งการแพทย์อียิปต์โบราณ  วิหารนี� สร้างบนเนินเขาริมฝั�งแม่นํ�าไนล์ เป็น
บริเวณที�มีจระเข้ชุกชุมในสมัยโบราณ  วัดนี� จึงบูชาเทพโซเบก ซึ�งมีหัวเป็นจระเข้  และมีจระเข้มัมมี�เกบ็รักษาไว้  
ชมภาพแกะสลกัพระนางคลีโอพตัรา ซึ�งเป็นรูปแบบของเครื�องแต่งกายในการทาํภาพยนตร์  และภาพแกะสลัก

ที�สาํคัญ คือ ภาพแกะสลกัการแพทยแ์ผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์โบราณ และ
ปฏทินิโบราณ  มีร้านค้ามากมายตั�งอยู่ตลอดแนวทา่เรือ  ขายเสื�อผ้าและสนิค้าพื�นเมือง  

คํ �า   บริการอาหารคํ �าบนเรือ ( บุฟเฟต ์) และ พกัคา้งคืนบนเรือ   

วนัที�สี�    คอมออมโบ-เอ็ดฟู -ลกัซอร ์  

เชา้   บริการอาหารเชา้บนเรือ 
 เรือเทียบท่านาํท่าน นั �งรถเทียมมา้ไปชม วิหารเอ็ดฟู  ซึ�งได้รับการยกย่อง
ว่า  เป็นวิหารอียิปต์โบราณที�ยังคงสภาพสมบูรณ์ที�สุด  ตั�งอยู่ศูนย์กลางของ
บริเวณที�อยู่อาศัย  สร้างขึ� นเพื� อบูชา เทพเจ้าฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็น
เหนี�ยว เป็นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู้ มองได้ไกลเหมือนตาเหยี�ยว 
อดีตวิหารถูกปกคลุมด้วยทรายเกือบถึงยอดตัวเสาและหัวเสาเป็นเวลานาน ปี 
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ค.ศ. ���� มีการขนทราย ปรากฏว่าตัววิหารยังแขง็แรง แน่นหนา  ขนาดของวิหารยาว ��� เมตร มีเสาใหญ่
แบบไพรอนที�วัดได้ �� เมตรตรงด้านหน้าและสงู �� ม. วิหารนี�มีขนาดใหญ่และสวยงาม สมควรแก่เวลาเดินทาง
กลับเรือ  (กรุณาทิปคนขบัรถมา้ท่านละ US$ 1)  

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนับนเรือ 
 พักผ่อนตามอธัยาศัยบนเรือสาํราญ 
คํ �า  บริการอาหารคํ �าบนเรือและ ซึ�งมีสถานบันเทงิต่างๆไว้ให้ทุกทา่นได้เพลิดเพลิน อาทเิช่น ไนทค์ลับ, สระว่าย

นํ�า, ร้านขายของที�ระลึก ฯลฯ 

วนัที�หา้    ลุก๊ซอร ์

เชา้  บริการอาหาร ณ หอ้งอาหารของเรือ 
 นาํท่านเดินทางข้ามไปฝั�งตะวันตกของแม่นํ�าไนล์ (West Bank) หรือ นครธบีสใ์น
สมัยอียิปต์โบราณ  อดีตเชื�อว่าเป็นที�อยู่ของคนตาย หรือ นครของผู้วายชนม ์
(Necropolis of Thebes) เต็มไปด้วยกลุ่มโบราณสถานที� มีประวัติ น่ าพิศวง 
ปัจจุบันเป็นสถานที�ท่องเที�ยวที�ใหญ่ที�สดุของประเทศ  ชม หบุผากษตัริย ์(Valley 

of the Kings) เป็นที�ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ตั�งอยู่ที�เทือกเขาทีบัน  
ท่านสามารถเลือกเข้าชมได้เพียง � สุสาน  ด้านหน้าทางเข้าสุสานฟาโรห์บนยอด
เขานั�นดูคล้ายปลายแหลมยอดปิรามิด  เป็นการเลือกหวงซุ้ ยในการฝั�งศพ  ให้

คล้ายว่าฝังอยู่ใต้ปิรามิด  สุสานเหล่านี� เป็นสุสานที�ถูกเลือกให้เป็นสุสานที�เกบ็ มัมมี�และสมบัติของกษัตริย์ถึง �� 
สสุาน  แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เลก็ต่างกัน  ขึ�นอยู่กับระยะเวลาครองราชย์  สุสานเริ�มสร้างเมื�อฟาโรห์ครองราชย์  
และปิดเมื�อฟาโรห์สิ�นพระชนม์  ภายในหลุมมีจิตรกรรมที�งดงามสสีดใสราวกบัเพิ�งวาดเสรจ็ไม่นานนี�   (ไม่รวมค่า

เขา้สุสานของฟาโรห์ตุตนัคามอน  ท่านละ ��� อิยิปปอนด ์ถา้ตอ้งการชมกรุณาติดต่อไกด)์ ชม วิหาร

ฮคัเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ชื�อ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปีมาแล้วเป็นที�
ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต รู้จักในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์
อยีิปต์ ที�รุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์  
ชมอนุสาวรียแ์ห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสสุานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที� � อดีตเคยใช้เป็นวิหาร
ประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที� �  ประมาณ �,��� กว่าปีก่อน  เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง  ทาํให้ตัว
วิหารพังลงมา  เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สงู 20 เมตร  

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนับนเรือ  
 พักผ่อนตามอธัยาศัยบนเรือสาํราญ 
คํ �า  บริการอาหารคํ �าบนเรือ หลังอาหารชมการแสดง (ขึ� นอยู่กบัรายการของเรือ)  

วนัที�หก    ลุก๊ซอร ์– ไคโร 

เชา้  บริการอาหารเชา้บนเรือ พร้อมกบัเชค็เอาท ์ 

 นําท่านชม มหาวิหารคารน์คั (The Temple of Karnak) เป็นวิหารที�ใหญ่
ที�สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื� อที�ถึง 60 เอเคอร์  ซึ�งใหญ่พอที�จะนํา
โบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี� เริ�มก่อสร้าง
ในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที� 1 เพื�อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื�อกว่า 3,600 ปี 
มาแล้ว หลังจากนั�น ฟาโรห์องค์ต่างๆ กเ็ริ�มสร้างเพิ�มเติม ทาํให้วิหารมีขนาด
ใหญ่ขึ� นอย่างมาก แต่เห็นความยิ�งใหญ่ของวิหารแล้ว ขอให้ทุกท่านลอง
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จินตนาการดูว่าชาวอยีิปต์โบราณใช้วิธใีดในการขนย้ายเสา และหิน พร้อมทั�งการแกะสลักลวดลาย ซึ�งเมื�อทา่นเหน็
ความสงูแล้วกจ็ะยิ�งทาํให้นึกไม่ออกกเ็ป็นได้ ว่าเขาใช้วิธทีาํอย่างไร  

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําท่านชม วิหารลกัซอร ์(The Temple of Luxor) ซึ�งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ เช่นกัน 
วิหารแห่งนี� ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่และรูปสลัก
หินแกรนิตขนาด มหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที� 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิต
ขนาดใหญ่ซึ�งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ(เฮโรกริฟฟิค) เพื�อสรรเสริญเทพเจ้าอมอนรา ซึ�งท่านอาจจะได้
เหน็เสาเช่นนี� อีกที�  ปลาซ เดอ ลา ทริออง (Place de la Triamph) เมืองปารีส ประเทศฝรั�งเศส (แต่เอะ๊! ทําไม

จึงมีเหมือนกนัเล่าอียิปตไ์ปเอามาจากฝรั �งเศสหรือ? ลองหาคําตอบดูละกนั) ภาพสลักที�วิหารแห่งนี�กถ็ือได้ว่า
น่าสนใจไม่น้อย เช่น ภาพขบวนนักรบเดินแถว ที�สลักอย่างแตกต่างกันว่าเป็นนักรบชนชาติใดบ้าง เหน็แล้วกช็วน
ให้นึกถึงภาพสลักขบวนนักรบที�ปราสาทหินในเขมร (ที� ว่าของกลุ่มเสียม --- สยาม จะเดินแตกแถวกัน) 
นอกจากนั�น ด้านหน้าวิหารจะมี ถนนสฟิงซ์หนา้แพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กิโลเมตรใช้เป็นทางเชื�อม
ระหว่างวิหารลักซอร์กบัวิหารคาร์นัค  
นาํท่านเยี�ยมชม พรอ้มชอ้ปปิ� งสินคา้พื� นเมืองที�ตลาดลกัซอร ์ 

คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคาร  
หลังอาหาร นาํทา่นเดินทางสู่ สนามบินลักซอร์ เพื�อเดินทางกลับเมืองไคโร 

��.�� น. เหินฟ้าสู่    กรุงไคโร   โดยเที�ยวบนิที� MS ��� (ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาท)ี 
��.�� น. ถึง  สนามบนิเมืองกรุงไคโร   หลังจากรับสมัภาระในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น  

  นาํท่านเขา้สู่ที�พกั Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่าระดบั � ดาว 

 

วนัที�เจ็ด          ไคโร-พพิิธภณัฑแ์ห่งชาติอียิปต-์สนามบิน 

เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลังจากนั�นเชค็เอ้าท ์

 จากนั�นนาํคณะเดินทางเข้าชม พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาติอียปิต ์อนั

เลื�องชื�อของโลกเป็นสถานที�ที�รวมศิลปะวตัถุโบราณมากมายที�สุดใน
โลกแห่งหนึ�งชม  โลงศพทองคาํแทพ้รอ้มหนา้กากทองคาํของ

ฟาโรหต์ุตนัคาเมนและสมบตัสิ่วนตวัอีกมากมายของพระองค ์
อาทิ เตียงบรรทม รถศึกและเกา้อี� บรรลงักท์องคาํซึ�งภาพบนพนัก
เกา้อี� โรแมนติกมาก เป็นภาพของฟาโรหตุ์ตนัคาเมนนั�งอยูบ่นเกา้อี�
และมเหสีของพระองคก์าํลงัทานํ�ามนัหอมให ้ทั�งคู่ใส่รองเทา้แตะคน ละ
ขา้งอนัแสดงถึงความรกัอนัลึกซึ� ง นอกจากนี� ท่านยงัจะไดช้มสมบติัอนัลํ�าค่าอื�นๆ อีกจาํนวนมาก เช่น แหวน 

สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต  สิ�งของทั�งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กวา่ 3,300 ปี (ชมมมัมี�ของฟาโรหร์าม

เสสที� 2 และมนัมี�ของกษัตริยท์ั�ง �� พระองค ์ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยูใ่นรายการ ประมาณ ��� อิยปิต์

ปอนด)์ 

เที�ยง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัคารทอ้งถิ�น  

 นําทุกท่านขึ� นชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึ�งถูกสรา้งขึ� นโดย ผูนํ้าซาลาดินในปี ค.ศ.1176และเสร็จในปี ค.ศ. 

1182 เพื�อใชใ้นการต่อสูใ้นสงครามครเูสด    ซึ�งภายในสามารถชมที�พกัและที�ตั�งของรฐับาลในสมยันั�น  ชม 

สุเหร่าแห่งโมฮมัเม็ดอาล ีซึ�งเริ�มสรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาว
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กรีกตามแบบอยา่งออตโตมนัหรือตุรกีในปัจจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ�งเป็นของขวญัในการ

แลกเปลี�ยนกบัอนุสาวรียป์ลายแหลมโอบิลิสกข์องรามเสสที� 2 เพื�อเป็นการสรา้งสมัพนัธไมตรีอนัดีระหวา่ง

อียิปตแ์ละฝรั �งเศส พรอ้มทั�งจะไดช้มวิวเมืองไคโรจากมุมสงูอิสระเลือกซื� อสิ� นคา้พื� นเมืองมากมายที� “ตลาดข่าน

เอลคาลีลี” ตลาดสาํคญัทางการคา้ขายของพื� นเมืองและแหล่งสินคา้ที�ระลึกที�ใหญ่ที�สุดในกรุงไคโร ท่าน

สามารถเลือกซื� อของพื� นเมืองสวยๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นขวดนํ�าหอมที�ทาํดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เครื�อง
ทองรปูพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบั พรม และของที�ระลึกแบบพื� นเมือง  

คํ �า   บริการอาหารคํ �า ณ รา้นอาหารทอ้งถิ�น / หลงัจากนั�น นําท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร  

��.30 น.  เหินฟ้าสูก่ลบัประเทศไทย โดยเที�ยวบินที� MS ��� (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชั �วโมง) 

 

 

วนัที�แปด       สนามบินสุวรรณภูมิ 

��.40 น. ถึง  สนามบินสุวรรณภมู ิ   ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ และ ความประทบัใจมิรูลื้ม  

 

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

 
 

 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสารอยูต่่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรอืตั �วเครื�องบิน

ภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที�ของบรษิทัฯทราบทุกครั�งก่อนทาํการออกตั �วทุกประเภท  

มิฉะนั�นทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบความเสยีหายที�เกิดขึ� นในกรณีที�ทวัรมี์การยกเลิกการเดินทาง  

หรอืเปลี�ยนแปลงการเดินทาง 

 

หมายเหต ุ   

 กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั�งนี� ทางบริษทัฯ จะ

ยึดถือความปลอดภยัเป็นหลกั 

 ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 15 ทา่น หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมี

การเปลี�ยนแปลงขนาดของพาหนะที�ใชใ้นการนาํเที�ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ 

ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 15 ทา่น หรือตํ �ากว่ามาตรฐานของการยืนยนัการ

เดินทาง ซึ�งทางผูจ้ดัรายการคิดราคาไวท้ี� �� ทา่น ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณายกเลิกการ

เดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ�มเต็ม ทา่นละ �,000 บาท 

 
***เด็กที�อายุ เกิน � ขวบ บงัคบัตอ้งเสรมิเตยีงค่ะ*** 
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อตัราค่าบริการนี� รวม 

�.  ค่าตั �วเครื�องบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ–ไคโร–อาบซิูมเบล– อสัวาน// ลุกซอร-์ไคโร–กรุงเทพ ชั�นประหยดั 
โดยสายการบิน อียิปตแ์อร ์

�.   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

3.    ค่าที�พกัหอ้งละ � ท่านในโรงแรมระดบั � ดาว ตามที�ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั  

     รวมทั�งสิ� น 2 คืน และบนเรือ � คืน 
�.   ค่ารถปรบัอากาศนําเที�ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที�ชาํนาญเสน้ทาง  
�.   ค่าอาหารทุกมื� อที�ระบุตามรายการ 

6.     ค่าบตัรเขา้ชมสถานที�และการแสดงทุกแห่งที�ระบุตามรายการ  
�.   ค่าวีซ่าประเทศอียิปต ์(วีซ่ากรุป๊) ใชเ้วลาในการยื�นวีซ่าก่อนการเดินทาง �� วนั (สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย) 
�.   ค่าบริการนําทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น และหวัหน้าทวัรค์นไทยมืออาชีพผูช้าํนาญเสน้ทาง 

�.   ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล ���,��� บาท 

     วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพิษเท่านั�น”) 
(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กที�มีอายุตํ �ากวา่ � เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกวา่ �� ปี 

ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 

 
อตัราค่าบรกิารนี� ไม่รวม 
1. ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง 
2. ค่าภาษีมลูค่า �% และ ค่าภาษีหกั ณ ที�จ่าย �% 
3. ค่าขี�อฐู, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมี�ฟาโรห ์�� พระองค ์ที�พิพิธภณัฑฯ์ และรายการอื�นที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
4. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื�นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรีด, ค่าอาหาร-เครื�องดื�ม สั �งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบารแ์ละทีวีช่อง

พิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ�น ท่านละ 4 USD / ท่าน / วนั     (คิดเป็น � วนั เท่ากบั 24 USD)       

       พนักงานขบัรถ  ท่านละ 3 USD / ท่าน / วนั           (คิดเป็น � วนั เท่ากบั �8 USD) 

     คา่ทิปค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 4 USD / ท่าน / วนั เทียบเท่ากบัไกดท์อ้งถิ�น (คิดเป็น � วนั เท่ากบั 32 usd) 

    กรณีจองน้อยกวา่ �� วนัก่อนการเดินทาง ตอ้งทาํวีซ่าที�เมืองไทย โดยมีค่าใชจ้่ายเพิ�มเติม �5�� บาท / ท่าน  
และตอ้งใช ้เอกสารประกอบการยื�นวีซ่า รายละเอียดตามทา้ยโปรแกรมทวัร ์

เงื�อนไขในการจองทวัร ์

งวดที� � : สาํรองที�นั �งจา่ย ��, ��� บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน � วนั)พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 

งวดที� � :ชาํระยอดส่วนที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า �� วนั  

หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 

กรณียกเลกิ 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที�เกิดขึ� นจริง ณ วนันั�น ที�ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่าตั �วเครื�องบิน, ค่า
วซี่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั�งหมดในทุกกรณี 
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กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเรื�องยื�นเอกสารไปยงัสายการบิน 
โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื�อใหพิ้จารณาอีกครั�ง ทั�งนี�  อาจจะต้องใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ�งไม่สามารถแจง้ไดว้่า
สามารถคืนเงินไดท้ั�งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึ� นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆ
บริการอื�นๆเป็นสาํคญั  

หมายเหต ุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ในกรณีที�ไมส่ามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ท่าน  ซึ�งใน

กรณีนี� ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั�งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์�นใหถ้า้ตอ้งการ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์�  เมื�อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที�นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวิสยับาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

บริษัทฯ ไมร่บัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที์�เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอื�น ๆ ที�นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ�มที�เกิดขึ� นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ 

หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

ราคานี� คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื�องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสงูขึ� น ตามอตัราค่านํ�ามนั หรือ 

ค่าเงินแลกเปลี�ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ที�จะปรบัราคาตั �ว ตามสถานการณด์งักล่าว 

เนื�องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

หากลูกค้าท่านใด ยื�นวซ่ีาแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ลูกค้าต้องชําระค่ามัดจําที� ��,��� บาท และค่าวซ่ีาตามที�สถานฑูตฯ เรียกเกบ็ 

 

หมายเหตเุกี�ยวกบัการขอนุมตัวีิซ่าประเทศอียปิตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

�. เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศอียปิต ์กรณีจองเดินทางนอ้ยกว่า �� วนั  
- หนงัสือเดินทาง 
   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้วา่งเหลือสาํหรบัประทบัตราวีซ่า และตรา
ประทบั  เขา้ประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 4 หนา้เต็ม 
- รูปถ่าย 
   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 นิ� ว ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน จาํนวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรปูถ่ายที�มีพื� นหลงัสีขาว เท่านั�น ทางสถานฑตูไมร่บั
พิจารณารปูถ่ายที�เป็นรปูสติ� กเกอร ์หรือรปูพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รปูโพลาลอยด ์และรปูถ่ายที�มีวิวดา้นหลงั หรือรปูที�นํามาตดั
ต่อ 
- หลกัฐานการงาน 
  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง สาํเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนที�มีชื�อของผูเ้ดินทางแสดง
ความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไมต่อ้งใชต้วัจริง) 
  ***** สาํคญัมาก จะตอ้งเซ็นชื�อรบัรองสาํเนา และประทบัตราบริษัทเป็นสาํคญั ***** 
กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการทาํงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที�สงักดั มีขอ้ความระบุตาํแหน่ง เงินเดือน 
รายได ้  วนัเริ�มทาํงาน และช่วงเวลาที�ไดร้บัอนุมติัใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่านั�น และจะตอ้งประทบัตราบริษัทรบัรอง
เป็นสาํคญั   
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัที�กาํลงัศึกษาอยู ่พรอ้มตราประทบัของ    
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  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่านั�น) และสาํเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั�งเซ็นชื�อรบัรองสาํเนา 
- หลกัฐานการเงิน 

  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในชื�อของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่านั�น(ไมเ่อา STATEMENT) 
 
หมายเหตุเกี�ยวกบัการขอนุมติัวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 
*** ในการยื�นขอวีซ่า เพื�อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามที�ระบุ พรอ้มส่งมอบ
เอกสารประกอบการยื�นวีซ่า ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง (ในกรณีที�เอกสารของท่านไมส่มบรูณ ์ทางสถานฑตูฯ 
อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหมเ่อง หากตอ้งการยื�นวีซ่าอีกครั�ง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่นดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซึ�งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ�มเติมจากที�ได้
ระบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครั�ง ซึ�งอาจจะทาํใหเ้กิดความไมส่ะดวกแก่ท่านได ้ 
*** อนึ�งระเบียบของสถานฑตูฯ ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบติัของลกูคา้ในแต่ละราย หาก
ท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ที�นี�  
 

�.ตวัอยา่งเอกสารในการยื�นวีซ่า อียปิต ์แบบON ARRIVAL  ตอ้งส่ง

ใหก้บัทางบริษัทก่อนการเดินทาง �� วนั  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า � เดือน นบัจากวนัเดินทาง 
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และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ ในกรณีที�ส่งหนา้พาสปอรต์อายุเหลือนอ้ย
กว่า � เดือน ทางบริษทัฯไม่รบัผิดชอบกรณีสายการบินปฏิเสธในการขึ� นเครื�อง 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางตา่งชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม ** 
 

 
 

**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�ท่าน

ไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �วดงักล่าว ถา้

เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 


