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เดินทางกบัสายการบินประจ าชาตอิิยปิตแ์อร ์(MS) 
พกัโรงแรมระดบัส่ีดาว พรอ้มรายการลอ่งแม่น ้าไนล ์ชมระบ าหนา้ทอ้งอนัลือช่ือของอียิปต ์
 เมืองเมมฟิส  และ  ซคัคาร่า  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปตโ์บราณสถานท่ีตั้งของปีรามิดขั้นบนัได 

ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของปีรามิดในยุคแรกและต่อมาของอียิปต์ 
 เมืองกีซ่า เป็นสถานท่ีตั้งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ ์1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยซ่ึงมีช่ือเสียงกอ้งโลก 
 กรุงไคโร ชม พิพิธภัณฑอ์ียิปต ์สถานท่ีรวบรวมโบราณวตัถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ,

หน้ากากฟาโรห ์และโลงศพทองค าแท,้ หอ้งแสดงสมบติัของฟาโรห ์รวมไปถึงมมัม่ี ชม สุเหร่าแห่งโมฮมั

หมดัอาลี ซ่ึงมีอายุกวา่ 800 ปี ตั้งตระหง่านบนยอดเขาใจกลางกรุงไคโร ชอ้ปป้ิงส้ินคา้พ้ืนเมืองอนังดงามท่ี 
“ตลาดข่านเอลคาลีลี” ท่านสามารถเลือกซ้ือของพ้ืนเมืองสวยๆ มากมาย ไม่วา่เป็นขวดน ้าหอมท่ีท าดว้ย
มือ สินคา้ต่างๆ ท่ีท าจากหนังอฐ  เคร่ืองทองรฐปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบัพรม และของท่ี

ระลึกต่างๆ พรอ้มรบัประทานอาหารค า่และชมการแสดงอนัน่าต่ืนตาต่ืนใจบนเรือ 
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วนัแรก      สนามบนิสุวรรณภูม ิ

20:30 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 แถว Q 
เคานเ์ตอร ์14-20 สายการบนิอยีปิต ์ซ ึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้น
สมัภาระแกท่า่น 

23.59 น.     ออกเดนิทางโดยสายการบนิ อยีปิต ์แอร ์เทีย่วบนิที ่MS 961    

 

วนัทีส่อง      ไคโร – เมมฟิส – ซคัคคารา่ – ปีระมดิ – สฟิงค ์– กซี่า 

04.10 น. ถงึ สนามบนินานาชาตกิรุงไคโร ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระในการเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่น

เดนิทางสู ่เมอืงไคโร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง) เขา้โรงแรมเพือ่รับประทานอาหาร 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางไป เมอืงเมมฟิส ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่แรกในยคุอยีปิตโ์บราณกวา่ 5,000 ปี เป็น
เมอืงทีไ่ดรั้บการบันทกึในประวัตศิาสตรว์า่มคีวามส าคัญในการรวมอยีปิตบ์น และอยีปิตล์า่ง ใหเ้ป็นหนึง่เดยีวโดย
กษัตรยิเ์มนา  ปฐมกษัตรยิแ์หง่ราชวงศท์ี ่1 ทีน่ี่ทา่นจะไดช้ม รปูแกะสลักขนาดยักษ์ ดว้ยหนิอลาบาสเตอรข์อง ฟาโรห์

รามเสสที ่2 ฝีมอืการแกะสลักเป็นเยีย่ม ระหวา่งทางทา่นจะไดเ้ห็นตัวฐานรากของสถานทีโ่บราณและรปูแกะสลักจาก
หนิทีย่งัหลงเหลอือยูใ่นระดับพืน้ดนิ และตน้อนิทผาลัมขึน้สวยงามเป็นทวิแถว แลว้เดนิทางตอ่ไปยงัเมอืงโบราณทีใ่กล ้

กนัอกีเมอืงคอื ซคัคารา่ เพือ่ชม ปีรามดิข ัน้บนัได เป็นสิง่กอ่สรา้งขนาดใหญ่ ใช ้

เป็นสถานทีฝั่งพระศพของ กษัตรยิซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของปีรามดิในยคุ
ตอ่มา ทา่นจะไดท้ราบเรือ่งของปีรามดิตัง้แตผู่ส้รา้งไปจนถงึวธิกีารสรา้ง  การตัด

หนิและอืน่ๆ อกีนานับประการทีน่่าพศิวงชวนใหค้น้หา  
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงกซี่า เพือ่เขา้ชม “มหาปีรามดิ”  หนึง่ในเจ็ดสิง่มหศัจรรย์

ของโลก ) เป็นชือ่เรยีกของสถานทีฝั่งพระศพของเมอืงเลโทโพลสิโบราณ
(ปัจจุบนัคอื ไคโร) ครอบคลมุพืน้ที ่2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสงูทางทศิตะวันออก
เฉียงใต ้เป็นทีต่ัง้ของมหาปิรามดิ 3 องค ์ซึง่องคฟ์าโรหแ์หง่อยีปิตโ์บราณสรา้ง

ขึน้เพือ่ฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นสิง่กอ่สรา้งทีย่ ิง่ใหญ่และเกา่แกท่ีส่ดุ
ของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 30 ปี สรา้งจากแทง่หนิขนาดใหญม่าก แตล่ะ
กอ้นหนักกวา่ 2 ตนั หนิแตล่ะกอ้นวางชดิตดิกันแบบแนบสนทิมาก แมแ้ต่

กระดาษก็สอดไมผ่่าน ซึง่ประกอบดว้ย 
1) ปิรามดิคอีอพส ์(Cheops) หรอืปิรามดิคฟูู สรา้งในพืน้ที ่53 ตร.ม. สงู 
146 เมตร สรา้งดว้ยหนิแกรนติ 2.3 ลา้นแทง่ นา้หนักกวา่กวา่ 60 ตันภายในมี

หอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ ่หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชนิี เป็นปิรา
มดิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก กลา่วกันวา่อาจนาวหิารเซน็ตปิ์เตอรท์ีก่รงุโรมรวมกับวหิารเซน็ตป์อลทีล่อนดอน และดโูอโม
วหิารแหง่เมอืงฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามดิแหง่นีไ้ดอ้ยา่งสบาย  

2) ปิรามดิเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 กอ่น ค.ศ. สงู 136 เมตร ตา่กวา่ปิรามดิ 10 เมตร 
สรา้งบนเนนิดนิขนาดใหญ ่จงึทาใหด้สูง่ากวา่ปิรามดิ 2 องค ์กนิเนือ้ทีป่ระมาณ 1.6 ลา้นลกูบาศกเ์มตร มหีอ้งโถงกวา้ง 

2 หอ้ง แตภ่ายในถกูบกุรกุ ทาลายเสยีหายมาก  
3) ปิรามดิมเิซรนิุส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 กอ่น ค.ศ. มขีนาดเล็กทีส่ดุ สงู 66.45 เมตร 
ปัจจุบนัสงูเพยีง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     

ชม “สฟิงซ”์ ทีแ่กะสลักจากเนนิหนิธรรมชาต ิมสีว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละล าตัวเป็นสงิโต ทา่นอาจจะขีอ่ฐู
กลางทะเลทรายชมทวิทัศน์รอบๆโดยมหีมูปี่รามดิเป็นฉากหลัง อสิระเดนิเทีย่วตามอัธยาศัย (หรอืเขา้ไปชมภายในตวั
ปีระมดิซึง่เชือ่วา่เป็นทีฝ่ังพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมดิน ัน้ ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ ่มทีางเดนิ

ซึง่เราสามารถเดนิลงไปดไูด ้คา่เขา้ชมไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่บรกิารทวัร ์และตอ้งไปเขา้ควิซือ้บตัรเอง เนือ่งจาก
ในแตล่ะวนัจะมผีูเ้ขา้ชมไดไ้มเ่กนิวนัละ 300 คนเทา่น ัน้) 
แวะชม ศนูยก์ลางการท า “กระดาษปาปีรุส” ซึง่เป็นกระดาษชนดิแรกของโลกท าจากตน้กก (PAPYRUS) ใชบ้ันทกึ

ขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์ในสมัยอยีปิตโ์บราณพรอ้มกับแวะชม โรงงานผลติหวัน า้หอม PERFUME 
FACTORY ซึง่กลา่วกันวา่การท าน ้าหอมแบบนี้สบืทอดมาตัง้แตส่มัย พระนางคลโีอพัตรา และยังเป็นศนูยก์ลาง แหลง่
ผลดิหัวน ้าหอมขนาดใหญ่ใหก้บัยีห่อ้ 

แบรนดเ์นมดงั ๆหลายยีห่อ้อกีดว้ย 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Cairo Pyramid Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

 

วนัทีส่าม         ไคโร-อาบูซมิเบล-อสัวาน - ลอ่งเรอืส าราญ 

05.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ แบบกลอ่ง โดยทางโรงแรมจะเตรยีมไวใ้ห ้

  ไดเ้วลาอันสมควร น าทกุทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนิ เพือ่เดนิทางตอ่ไปยัง เมอืงอาบูซมิเบล 
08.15 น. ออกเดนิทางสู ่ เมอืงอาบูซมิเบล โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์เทีย่วบนิที ่MS 417 

(ใชเ้วลาบนิ 2.40 ช ัว่โมง โดยแวะจอดรบั-สง่ คนทีเ่มอืงอสัวาน คณะยงัไมล่งนะครบั เพราะเราลงทีเ่มอืง 
อาบูซมิเบล) 

10.55 น. ถงึ  สนามบนิเมอืงอาบูซมิเบล  

น าทกุทา่น ชม มหาวหิารอาบูซมิเบล ซึง่ประกอบดว้ยวหิารใหญ่ของ ฟาโรหร์ามเสสที ่2 และวหิารของ เนเฟอรต์าร ี
ซึง่เป็นมเหสทีีรั่กของพระองค ์วหิารอาบซูมิเบลงดงามยิง่ใหญ่และมชีือ่กอ้งโลกเพราะเมือ่มกีารสรา้งเขือ่นขนาดยกัษ์
ทีอ่ัสวาน ท าใหว้หิาร 17 แหง่จมอยูใ่ตน้ ้า จนองคก์ารยเูนสโกต้อ้งมาชว่ยยก

ใหแ้ละมหาวหิารอาบซูมิเบลก็ถกูยกขึน้สงูจากพืน้ดนิ  65 เมตร ซึง่เป็นงานที่
ยากมาก ใชเ้วลาทัง้ส ิน้ 4 ปี ส ิน้คา่ใชจ้่าย 40 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ภายในวหิาร
ใหญ่มหีอ้งบชูาและมรีปูสลัก 4 องคน่ั์งอยู ่หนึง่ในนัน้คอื ฟาโรหร์ามเสสที ่2 

พรอ้มดว้ยเทพเจา้ตา่งๆ อกี 3 องค ์และทกุปีวันที ่22 ก.พ. และวันที ่22 ต.ค. 
ล าแสงแรกของพระอาทติยจ์ะสาดสอ่งเขา้ไปตอ้งรปูสลัก และวา่กันวา่วันที ่

22 ก.พ. ตรงกับวันประสตูขิองฟาโรหร์ามเสสที ่2 ขณะทีวั่นที ่22 ต.ค. ตรง
กับวันขึน้ครองราชยข์องพระองค ์แสดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการ
ทางการค านวณของชาวอยีปิตโ์บราณ  

เทีย่ง        บรกิารอาหารกลางวนั  ไดเ้วลาอนัสมควรน าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

………. น. เหนิฟ้าสู ่อสัวาน โดยเทีย่วบนิที ่MS 420 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 45 นาท)ี 
………. น. ถงึ เมอืงอสัวาน จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงั เรอืส าราญทีพั่กซึง่เป็นเรอืส าราญขนาดใหญ่  

ลอ่งไปตามแมน่ ้าไนล ์ 
ค า่   บรกิารอาหารค า่บนเรอื ( บุฟเฟต ์) และ พกัคา้งคนืบนเรอื ระดบั 5 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่           อสัวาน   

เชา้   บรกิารอาหารเชา้บนเรอื 

จากนัน้น าทา่นไปชม เขือ่นยกัษอ์สัวาน หรอือกีชือ่หนึง่เรยีกวา่ High 
Dam ทีส่รา้งขึน้ในปี คศ 1960 เพือ่  ชว่ยใหม้นี ้าหลอ่เลีย้งไรน่าตลอดปี 

อกีทัง้ยงัใชพ้ลังน ้าเพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าเพือ่ใหเ้พยีงพอกับความตอ้งการ
ของคนทัง้ประเทศ และเพือ่ป้องกันน ้าไหลทว่มจากแมน่ ้าไนลเ์วลาฝนตก
หนัก ซึง่เขือ่นนี้มคีวามยาว 36,000 เมตร ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถมองเห็น

ทะเลสาบทีเ่กดิจากการสรา้งเขือ่นสรา้งแมน่ ้าไนล ์คอื ทะเลสาบนสัเซอร ์
( Nasser ) มคีวามลกึ 80 เมตรและกวา้ง 10 เมตร จากนัน้น าทา่น ชม 
เสาหนิโอเบลสิก ์แกะสลักจากหนา้ผาซึง่ยงัไมแ่ลว้เสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแทง่หนิมหมึาทีส่กัดเกอืบ

เสร็จแลว้  แตม่รีอยราวจงึทิง้คา้งไวเ้ชน่นัน้  แทง่หนินี้เป็นของพระนางฮัทเชปซทุ  หากไมแ่ตกรา้วจะเป็นเสาโอเบลสิก์
ทีส่งู 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลสิกน์ีเ้ป็นอนุสาวรยีช์นดิหนึง่ของอยีปิตโ์บราณ สรา้งเพือ่บชูาแดเ่ทพ อามนุ-
รา หรอื สรุยิะเทพ /  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนับนเรอื ลอ่งเรอืชมววิทวิทัศน์อนังดงามหนา้เมอืงอัสวาน  ลอ่งไปตามแม่น ้าไนล ์ 

บา่ย ลอ่งเรอืเรอืใบโบราณ เรอืเฟลุคกะ( Felucca) ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร ์(Botanical Gardens) เป็นทีศ่นูยร์วม
พันธไ์มน้านาชนดิ, สสุานอากาขา่น, ววิชวีติความเป็นอยูข่องชาวเมอืงอัสวานสองขา้งทาง ฯลฯ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่บนเรอืและพกัคา้งคนืบนเรอื ระดบั 5 ดาว ซึง่มสีถานบันเทงิตา่งๆไวใ้หท้กุทา่นได ้

เพลดิเพลนิ อาทเิชน่ ไนทค์ลับ, สระวา่ยน ้า, รา้นขายของทีร่ะลกึ ฯลฯ 

 

วนัทีห่า้           อสัวาน – คอมออมโบ – เอ็ดฟู - ลุก๊ซอร ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ขณะ เรอืลอ่งไป คอมออมโบ (Kom Ombo) ชมุชนทีต่ัง้

อยูต่ดิรมิแมน่ ้าไนล ์บา้นเรอืนสว่นใหญ่สงูเพยีง 1 หรอื 2 ชัน้  ระหวา่งทางผ่าน
แหลง่เพาะปลกูทีส่ าคัญรมิแมน่ ้าไนล ์เรอืเทยีบทา่หนา้วหิารคอม ออมโบ  น าทา่น

ชม วหิารคอม-ออม-โบ ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเล็กๆ ทีล่ ้าออกมาถงึแมน่ ้าไนล ์ สามารถ
เห็นววิของแมน่ ้าไนลอ์ันงดงาม  ค าวา่ “คอม” เป็นภาษาอาหรับ หมายถงึภเูขาเล็กๆ  
วหิารนี้เกอืบเป็นวหิารดะโครโพลสิของกรกี  หนิทีใ่ชส้รา้งแตกตา่งกับวหิารอืน่ๆ  

อาจเป็นเพราะถกูปกคลมุดว้ยทรายเป็นเวลานาน  การวางแบบของพืน้ทีแ่ปลกและ
เป็นเฉพาะตัว เป็นวหิารของเทพเจา้สององค ์คอื เทพโซเบค (Sobek) เทพเจา้แหง่

ความอดุมสมบรูณ์ มรีปูรา่งเป็นมนุษยแ์ตเ่ศยีรเป็นจระเข ้และ เทพเจา้ฮาโรเอรสิ 
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(Haroeris) เทพเจา้แหง่การแพทยอ์ยีปิตโ์บราณ  วหิารนี้สรา้งบนเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าไนล ์ เป็นบรเิวณทีม่จีระเขช้กุชมุ
ในสมัยโบราณ  วัดนี้จงึบชูาเทพโซเบก ซึง่มหีัวเป็นจระเข ้ และมจีระเขม้ัมมีเ่ก็บรักษาไว ้ ชมภาพแกะสลกัพระนาง
คลโีอพตัรา ซึง่เป็นรปูแบบของเครือ่งแตง่กายในการท าภาพยนตร ์ และภาพแกะสลักทีส่ าคัญ คอื ภาพแกะสลกั

การแพทยแ์ผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลกูของหญงิอยีปิตโ์บราณ และปฏทินิโบราณ  มรีา้นคา้มากมาย
ตัง้อยูต่ลอดแนวทา่เรอื  ขายเสือ้ผา้และสนิคา้พืน้เมอืง 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนับนเรอื  ขณะเรอืลอ่งตอ่ไป เมอืงเอ็ดฟู   

เรอืเทยีบทา่น าทา่น น ัง่รถเทยีมมา้ไปชม วหิารเอ็ดฟู  ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งวา่  เป็นวหิารอยีปิตโ์บราณทีย่ังคงสภาพ
สมบรูณ์ทีส่ดุ  ตัง้อยูศ่นูยก์ลางของบรเิวณทีอ่ยูอ่าศยั  สรา้งขึน้เพือ่บชูา เทพเจา้ฮอรัส (Horus) มเีศยีรเป็นเหนี่ยว เป็น

เทพเจา้แหง่ความดแีละฉลาดรอบรู ้มองไดไ้กลเหมอืนตาเหยีย่ว อดตีวหิารถกูปกคลมุดว้ยทรายเกอืบถงึยอดตัวเสา
และหัวเสาเป็นเวลานาน ปี ค.ศ. 1860 มกีารขนทราย ปรากฏวา่ 
ตัววหิารยังแข็งแรง แน่นหนา  ขนาดของวหิารยาว 137 เมตร มเีสาใหญ่แบบไพรอนทีวั่ดได ้79 เมตรตรงดา้นหนา้และ

สงู 36 ม. วหิารนี้มขีนาดใหญ่และสวยงาม สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลบัเรอื  
(กรุณาทปิคนขบัรถมา้ทา่นละ US$ 1) เรอืลอ่งผ่านสนัดอนทีเ่อด็น่า 
ระดับน ้าตา่งกันประมาณ 6 เมตร  ทา่นสามารถชมการเปิดประตนู ้าและการ

ถา่ยระดับน ้าได ้ บนชัน้ดาดฟ้าของเรอื น าทา่นชม วหิารลกัซอร ์(The 
Temple of Luxor) ซึง่สรา้งถวายแกเ่ทพอมอน-รา กษัตรยิแ์หง่เทพ 
เชน่กัน วหิารแหง่นี้ไดรั้บการบรูณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบรเิวณวหิาร

ประกอบดว้ยซุม้ประตขูนาดใหญ่และรปูสลักหนิแกรนติขนาด มหมึา สลัก
เป็นรปูฟาโรหร์ามเซสที ่2 และมหาราชนิีเนเฟอตาร ีชมเสาโอบลิสิก ์เสา
หนิแกรนติขนาดใหญ่ซึง่แกะสลักดว้ยอักษรอยีปิตโ์บราณ(เฮโรกรฟิฟิค) 

เพือ่สรรเสรญิเทพเจา้อมอนรา ซึง่ทา่นอาจจะไดเ้ห็นเสาเชน่นี้อกีที ่ ปลาซ 
เดอ ลา ทรอิอง (Place de la Triamph) เมอืงปารสี ประเทศฝร่ังเศส (แต่
เอะ๊! ท าไมจงึมเีหมอืนกนัเลา่อยีปิตไ์ปเอามาจากฝร ัง่เศสหรอื? ลอง

หาค าตอบดลูะกนั) ภาพสลักทีว่หิารแหง่นี้ก็ถอืไดว้า่น่าสนใจไมน่อ้ย เชน่ ภาพขบวนนักรบเดนิแถว ทีส่ลักอยา่ง
แตกตา่งกันวา่เป็นนักรบชนชาตใิดบา้ง เหน็แลว้ก็ชวนใหน้กึถงึภาพสลักขบวนนักรบทีป่ราสาทหนิในเขมร (ทีว่า่ของ

กลุม่เสยีม --- สยาม จะเดนิแตกแถวกัน) นอกจากนัน้ ดา้นหนา้วหิารจะม ีถนนสฟิงซห์นา้แพะ (Sphinx Avenue) 
ยาว 3 กโิลเมตรใชเ้ป็นทางเชือ่มระหวา่งวหิารลักซอรก์ับวหิารคารนั์ค  

ค า่  บรกิารอาหารค า่บนเรอื  หลงัอาหารชมการแสดง (ขึน้อยูก่บัรายการของเรอื) คา้งคนืบนเรอื  

เรอืจอดทีลุ่ก๊ซอร ์เดมิชือ่ธบีส ์เดมิเป็นเมอืงหลวงเกา่ ปกครองโดยราชวงศท์ี ่18 และ 19 หา่งจากกรงุไคโร 675 กม.
ตัง้อยูส่องฝ่ังแมน่ ้าไนล ์พืน้ทีส่ว่นใหญ่เป็นทีแ่หง้แลง้ เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยโบราณสถาน มปีระวัตมิากวา่ 3,000 ปี 

 

 

วนัทีห่ก          ลุก๊ซอร ์– ไคโร 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้บนเรอื พรอ้มกับเชค็เอาท ์(เป็นธรรมเนยีมทีจ่ะตอ้งใหท้ปิแกพ่นกังานบนเรอืทา่นละ 2 

USD ตอ่วนั)  น าทา่นเดนิทางขา้มไปฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าไนล ์(West 

Bank) หรอื นครธบีสใ์นสมัยอยีปิตโ์บราณ  อดตีเชือ่วา่เป็นทีอ่ยูข่องคนตาย 
หรอื นครของผูว้ายชนม ์(Necropolis of Thebes) เต็มไปดว้ยกลุม่โบราณ
สถานทีม่ปีระวัตน่ิาพศิวง ปัจจุบนัเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ประเทศ  ชม หุบผากษตัรยิ ์(Valley of the Kings) เป็นทีฝั่งพระศพของ
ฟาโรห ์63 พระองค ์ตัง้อยูท่ีเ่ทอืกเขาทบีัน  ทา่นสามารถเลอืกเขา้ชมไดเ้พยีง 
3 สสุาน  ดา้นหนา้ทางเขา้สสุานฟาโรหบ์นยอดเขานัน้ดคูลา้ยปลายแหลม

ยอดปิรามดิ  เป็นการเลอืก 
หวงซุย้ในการฝ่ังศพ  ใหค้ลา้ยวา่ฝังอยูใ่ตปิ้รามดิ  สสุานเหลา่นี้เป็นสสุานทีถ่กู
เลอืกใหเ้ป็นสสุานทีเ่กบ็ มัมมีแ่ละสมบัตขิองกษัตรยิถ์งึ 63 สสุาน  แตล่ะสสุาน

มขีนาดใหญ่เล็กตา่งกัน  ขึน้อยูก่ับระยะเวลาครองราชย ์ สสุานเริม่สรา้งเมือ่ฟาโรหค์รองราชย ์ และปิดเมือ่ฟาโรห์
ส ิน้พระชนม ์ ภายในหลมุมจีติรกรรมทีง่ดงามสสีดใสราวกับเพิง่วาดเสร็จไมน่านนี ้ (ไมร่วมคา่เขา้สุสานของฟาโรหต์ุ
ตนัคามอน  ทา่นละ 100 อยิปิปอนด ์ถา้ตอ้งการชมกรุณาตดิตอ่ไกด)์ ชม วหิารฮคัเชฟซุต (Temple of 

QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนกิ ชือ่ “เซเนมทุ” กวา่ 3,500 ปีมาแลว้เป็นทีป่ระดษิฐานพระศพของ ฟาโรห์
หญงิฮัตเชพซตุ  รูจั้กในนาม “ราชนิีหนวด” ฟาโรหห์ญงิองคเ์ดยีวในประวัตศิาสตรอ์ยีปิต ์ทีรุ่ง่เรอืงมากในสมัยของ
พระองค ์ 

ชมอนุสาวรยีแ์หง่เมมนอน (Colossi of Memnon) หรอืสสุานของฟาโรหอ์าเมนโฮเทปที ่3 อดตีเคยใชเ้ป็นวหิาร
ประกอบพธิศีพของอาเมนโฮเทปที ่3  ประมาณ 2,000 กวา่ปีกอ่น  เกดิเหตุ
แผ่นดนิไหวอยา่งรนุแรง  ท าใหต้ัววหิารพังลงมา  เหลอืเพยีงรปูสลักหนิทราย

ขนาดใหญ่ 2 รปู สงู 20 เมตร 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

  น าทา่นชม มหาวหิารคารน์คั (The Temple of Karnak) เป็นวหิารทีใ่หญ่
ทีส่ดุในโลก ตัววหิารหลังเดยีวมเีนือ้ทีถ่งึ 60 เอเคอร ์ ซึง่ใหญ่พอทีจ่ะน าโบสถ์
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ขนาดใหญ่ของยโุรปไปวางไดถ้งึ 10 หลัง มหาวหิารแหง่นีเ้ร ิม่กอ่สรา้งในสมัยฟาโรหท์ตุโมซสิที ่1 เพือ่ถวายแดเ่ทพ
อมอน-รา เมือ่กวา่ 3,600 ปี มาแลว้ หลงัจากนัน้ ฟาโรหอ์งคต์า่งๆ กเ็ริม่สรา้งเพิม่เตมิ ท าใหว้หิารมขีนาดใหญ่ขึน้อยา่ง
มาก แตเ่ห็นความยิง่ใหญข่องวหิารแลว้ ขอใหท้กุทา่นลองจนิตนาการดวูา่ชาวอยีปิตโ์บราณใชว้ธิใีดในการขนยา้ยเสา 

และหนิ พรอ้มทัง้การแกะสลักลวดลาย ซึง่เมือ่ทา่นเห็นความสงูแลว้ก็จะยิง่ท าใหน้กึไมอ่อกก็เป็นได ้วา่เขาใชว้ธิที า
อยา่งไร 
น าทกุทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิลกัซอร ์เพือ่เดนิทางกลับเมอืงไคโร 

18.20 น. เหนิฟ้าสู ่   กรุงไคโร   โดยเทีย่วบนิที ่MS 360 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 50 นาท)ี 
19.30 น. ถงึ  สนามบนิเมอืงกรุงไคโร   หลังจากรับสมัภาระในการเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่  

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Cairo Pyramid Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 5 ดาว 

 

วนัทีเ่จ็ด          ไคโร-พพิธิภณัฑแ์หง่ชาตอิยีปิต-์สนามบนิ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  หลงัจากนัน้เชค็เอา้ท ์

 จากนัน้น าคณะเดนิทางเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์อันเลือ่ง

ชือ่ของโลกเป็นสถานทีท่ีร่วมศลิปะวัตถโุบราณมากมายทีส่ดุในโลกแหง่หนึง่
ชม  โลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค าของฟาโรหต์ตุนัคาเมนและ
สมบตัสิว่นตวัอกีมากมายของพระองค ์อาท ิเตยีงบรรทม รถศกึและเกา้อี้

บรรลังกท์องค าซึง่ภาพบนพนักเกา้อีโ้รแมนตกิมาก เป็นภาพของฟาโรหต์ตุนั
คาเมนน่ังอยูบ่นเกา้อีแ้ละมเหสขีองพระองคก์ าลังทาน ้ามันหอมให ้ทัง้คูใ่ส่

รองเทา้แตะคนละขา้งอันแสดงถงึความรักอันลกึซึง้ นอกจากนีท้า่นยังจะไดช้ม
สมบัตอิันล ้าคา่อืน่ๆ อกีจ านวนมาก เชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอื
ประณีต  สิง่ของทัง้หมดลว้นมอีายเุกา่แกก่วา่ 3,300 ปี (ชมมมัมีข่องฟาโรห์

รามเสสที ่2 และมนัมีข่องกษตัรยิท์ ัง้ 11 พระองค ์คา่เขา้ชมไมไ่ดร้วมอยูใ่นรายการ ประมาณ 100 อยิปิต ์
ปอนด)์ 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัคารทอ้งถิน่  

 น าทกุทา่นขึน้ชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึง่ถกูสรา้งขึน้โดย ผูน้ าซาลาดนิในปี ค.ศ.1176และเสร็จในปี ค.ศ. 1182 
เพือ่ใชใ้นการตอ่สูใ้นสงครามครเูสด    ซึง่ภายในสามารถชมทีพั่กและทีต่ัง้ของรัฐบาลในสมัยนัน้  ชม สุเหรา่แหง่
โมฮมัเม็ดอาล ีซ ึง่เริม่สรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรกีตามแบบอยา่ง

ออตโตมนัหรอืตรุกใีนปัจจบุัน ภายในมนีาฬกิาบนลานในสเุหรา่ซึง่เป็นของขวัญในการแลกเปลีย่นกับอนุสาวรยีป์ลาย
แหลมโอบลิสิกข์องรามเสสที ่2 เพือ่เป็นการสรา้งสัมพันธไมตรอีันดรีะหวา่งอยีปิตแ์ละฝร่ังเศส พรอ้มทัง้จะไดช้มววิ
เมอืงไคโรจากมมุสงูอสิระเลอืกซือ้ส ิน้คา้พืน้เมอืงมากมายที ่“ตลาดขา่นเอลคาลลี”ี ตลาดส าคัญทางการคา้ขายของ

พืน้เมอืงและแหลง่สนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรงุไคโร ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของพืน้เมอืงสวยๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็น
ขวดน ้าหอมทีท่ าดว้ยมอื สนิคา้ตา่งๆ เครือ่งทองรปูพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีร่ะลกึ
แบบพืน้เมอืง  

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหารทอ้งถิน่ / หลงัจากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไคโร  
22.35 น.  เหนิฟ้าสูก่ลบัประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่MS 960 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 9 ช ัว่โมง) 

 

วนัทีแ่ปด       สนามบนิสวุรรณภูม ิ

12.40 น. ถงึ  สนามบนิสวุรรณภมู ิ   ประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ และ ความประทับใจมริูล้มื  
 

****************************************** 
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ในกรณีทีผู่โ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมกีารออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรอืต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้ให้

เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯทราบทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ทกุประเภท  
มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในกรณีทีท่วัรม์กีารยกเลกิการเดนิทาง  

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 
หมายเหต ุ   

 ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยัเป็นหลกั 

 ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่นแปลงขนาดของ

พาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรอืต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ซึง่ทางผูจ้ดัรายการคดิ
ราคาไวท้ ี ่20 ทา่น ทางผูจ้ดัรายการ ขอพจิารณายกเลกิการเดนิทาง หรอื เรยีกเก็บคา่ทวัรเ์พิม่เต็ม ทา่นละ 4,000 บาท 

 
***เด็กทีอ่าย ุเกนิ 6 ขวบ บงัคบัตอ้งเสรมิเตยีงคะ่*** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ กรงุเทพ–ไคโร–อาบซูมิเบล– อัสวาน// ลกุซอร-์ไคโร–กรงุเทพ ชัน้ประหยัดโดยสายการบนิ อยีปิตแ์อร ์

2.  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
3.  คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทา่นในโรงแรมระดับ 5 ดาว ตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน  
     รวมทัง้ส ิน้ 2 คนื และบนเรอื 3 คนื 

4.  คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง  
5.  คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ 
6.  คา่บัตรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ  

7.   คา่วซีา่ประเทศอยีปิต ์(วซีา่กรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยืน่วซีา่กอ่นการเดนิทาง 20 วัน (ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย) 
8.   คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรค์นไทยมอือาชพีผูช้ านาญเสน้ทาง 
9.   คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 2,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท 

     วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเทา่นัน้”) 
(หมายเหต:ุ คา่ประกันอบุติเิหตสุ าหรับเด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 6 เดอืน และ ผูใ้หญ่อายมุากกวา่ 75 ปี 
ทางบรษัิทประกันฯจะชดใชค้า่สนิไหมทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ภาษีมลูคา่ 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
3. คา่ขีอ่ฐู, คา่เขา้มดุลงไปในปิรามดิ, คา่เขา้ชมหอ้งมมัมีฟ่าโรห ์11 พระองค ์ทีพ่พิธิภัณฑฯ์ และรายการอืน่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

4. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ  เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่อาหาร-เครือ่งดืม่ สัง่พเิศษนอกเหนอืรายการ, มนิบิารแ์ละทวีชีอ่งพเิศษ ฯลฯ 
5. คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 4 USD / ทา่น / วนั     (คดิเป็น 6 วนั เทา่กบั 24 USD)       
       พนักงานขบัรถ  ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั           (คดิเป็น 6 วนั เทา่กบั 18 USD) 

     คา่ทปิคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ทา่นละ 4 USD / ทา่น / วนั เทยีบเทา่กบัไกดท์อ้งถิน่ (คดิเป็น 8 วนั เทา่กบั 32 usd) 

    กรณีจองนอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นการเดนิทาง ตอ้งท าวซีา่ทีเ่มอืงไทย โดยมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 2500 บาท / ทา่น  
และตอ้งใช ้เอกสารประกอบการยืน่วซีา่ รายละเอยีดตามทา้ยโปรแกรมทัวร ์

 

เงือ่นไขในการจองทวัร ์
งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 15, 000 บาท/ทา่น (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พรอ้มสง่ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง 

งวดที ่2 :ช าระยอดสว่นทีเ่หลอื กอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั  
หากไมช่ าระคา่ใชจ้า่ยภายในก าหนด ทางบรษิทัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดยีวเพิม่ 

02-09 ม.ีค. 62 

      19-26 ม.ีค. 62 
58,999 บาท 59,999 บาท 56,999 บาท 7,500 บาท 

09-16 เม.ย. 62 
11-18 เม.ย. 62 

60,999 บาท 58,999 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 



 
 
 
 
 

CODE: PEY01 

 

กรณียกเลกิ 

ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมัดจ า บรษัิทฯจะคดิคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วันนัน้ ทีไ่มส่ามารถ คนืเงนิได ้(ตัวอยา่งเชน่ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ, คา่วี

ซา่, คา่มัดจ าหอ้งพัก เป็นตน้)  
ยกเลกิหลงัจากจ่ายเงนิเต็มจ านวน บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดในทกุกรณ ี

กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่ตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทจะท าเรือ่งยืน่เอกสารไปยังสายการบนิ 
โรงแรม และในทกุๆการใหบ้รกิาร เพือ่ใหพ้จิารณาอกีครัง้ ทัง้นี้ อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนนิการ ซึง่ไมส่ามารถแจง้ไดว้า่สามารถ
คนืเงนิไดท้ัง้หมดหรอืบางสว่น หรอืไมไ่ดเ้ลย เพราะขึน้อยูก่บัการพจิารณาและตัดสนิใจของสายการบนิ โรงแรมและในทกุๆบรกิารอืน่ๆ

เป็นส าคัญ  
หมายเหต ุ
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น  ซึง่ในกรณีนี้ทาง  

บรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ 

การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของทาง

บรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื อบุตัเิหตตุา่ง ๆ 

ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามัน หรอื คา่เงนิแลกเปลีย่น 

ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธ ิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธการเขา้

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

หากลูกคา้ทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิลูกคา้ตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่10,000 บาท และคา่วซีา่ตามทีส่ถานฑตูฯ เรยีก

เก็บ 

 
หมายเหตเุกีย่วกบัการขอนุมตัวิซี่าประเทศอยีปิตแ์ละขอ้ตา่ง ๆ 

1. เอกสารประกอบขอวซี่าเขา้ประเทศอยีปิต ์กรณีจองเดนิทางนอ้ยกวา่ 21 วนั  
- หนงัสอืเดนิทาง 
   ตอ้งมอีายเุหลอืการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับถงึวันเดนิทาง และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืส าหรับประทับตราวซีา่ และตราประทับ  เขา้

ประทับเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 4 หนา้เต็ม 
- รูปถา่ย 
   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 นิว้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรปูถา่ยทีม่พีืน้หลงัสขีาว เทา่นัน้ ทางสถานฑตูไมรั่บพจิารณารปู

ถา่ยทีเ่ป็นรปูสติ๊กเกอร ์หรอืรปูพมิพจ์ากคอมพวิเตอร ์รปูโพลาลอยด ์และรปูถา่ยทีม่วีวิดา้นหลัง หรอืรปูทีน่ ามาตัดตอ่ 
- หลกัฐานการงาน 
  กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบยีนการคา้ และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางแสดงความเป็น

เจา้ของกจิการ เป็นกรรมการ หรอื หุน้สว่น  (ไมต่อ้งใชต้ัวจรงิ) 
  ***** ส าคัญมาก จะตอ้งเซน็ชือ่รับรองส าเนา และประทับตราบรษัิทเป็นส าคัญ ***** 
กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมหีนังสอืรับรองการท างานจากทางบรษัิท หรอืหน่วยงานทีส่งักัด มขีอ้ความระบตุ าแหน่ง เงนิเดอืน รายได ้  วัน

เริม่ท างาน และชว่งเวลาทีไ่ดรั้บอนุมัตใิหล้าหยดุงาน เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้ และจะตอ้งประทับตราบรษัิทรับรองเป็นส าคัญ   
กรณีเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน หรอืสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่พรอ้มตราประทับของ    

  ทางโรงเรยีน (เป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) และส าเนาบัตรนักเรยีน หรอืบัตรนักศกึษา พรอ้มทัง้เซน็ชือ่รับรองส าเนา 
- หลกัฐานการเงนิ 
  ใบรับรองสถานะทางการเงนิในชือ่ของผูเ้ดนิทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เทา่นัน้(ไมเ่อา STATEMENT) 

 
หมายเหตเุกีย่วกบัการขอนุมตัวิซีา่ประเทศอยีปิตแ์ละขอ้ตา่ง ๆ 
*** ในการยืน่ขอวซีา่ เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่น กรณุาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบ ุพรอ้มสง่มอบเอกสาร

ประกอบการยืน่วซีา่ ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ ทางสถานฑตูฯ อาจจะปฏเิสธการ
อนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมใหมเ่อง หากตอ้งการยืน่วซีา่อกีครัง้) 
 *** ในการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุยพนิจิของทางสถานฑตูฯ ซึง่ในบางกรณ ีอาจจะมกีารเรยีกเอกสารเพิม่เตมิจากทีไ่ดร้ะบไุว ้

หรอือาจจะมกีารเรยีกสมัภาษณ์ในบางครัง้ ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิความไมส่ะดวกแกท่า่นได ้ 
*** อนึง่ระเบยีบของสถานฑตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย หากทา่นมขีอ้
สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ลอดเวลา ทางบรษัิทฯ จงึตอ้งกราบขออภัยมา ณ ทีน่ี ้

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

CODE: PEY01 

 

2.ตวัอยา่งเอกสารในการยืน่วซีา่ อยีปิต ์แบบON ARRIVAL  ตอ้งสง่ใหก้บัทางบรษิทักอ่นการเดนิทาง 21 วนั  
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 
และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ ในกรณีทีส่ง่หนา้พาสปอรต์อายเุหลอืนอ้ยกวา่ 6 เดอืน ทางบรษิทัฯไม่

รบัผดิชอบกรณีสายการบนิปฏเิสธในการขึน้เครือ่ง 
** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ** 

 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ าการจองไว้

กบัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ทีท่ราบ กอ่นการช าระเงนิคา่ต ัว๋ดงักลา่ว ถา้เกดิขอ้ผดิพลาด ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธ ิใ์นการรบัผดิชอบทกุกรณี** 

 
 


