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อเล็กซานเดรีย เมมฟิส  ซคัคารา่  ปิรามิดกีซ่า 

เดินทางกบัสายการบินประจ  าชาตอิิยปิตแ์อร ์(MS) 

พกัโรงแรมระดบัสีด่าว  พรอ้มรายการล่องแม่น ้าไนล ์ชมระบ าหนา้ทอ้งอนัลือช่ือของอียิปต ์

ขอเชิญท่องเท่ียว อียิปต ์ยอ้นรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย ์คน้หาดินแดนแห่ง

ต านานอนัล้ีลบัของ ฟาโรห ์ชม มหาปีรามิด 1ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกซ่ึงมีประวติัศาสตรอ์นัยาวนาน

มากกวา่ 5,000 ปี 
 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ

22:00 น. คณะผูเ้ด ินทางพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 แถว Q 
เคานเ์ตอร ์14- 20 สายการบนิอยีปิต ์ซ ึง่มีเจา้หนา้ที่บรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกดา้น
สมัภาระแกท่า่น 

 

วนัทีส่อง กซี่า – เมมฟิส – ซคัคารา่ 

00.55 น. เหนิฟ้าสู ่ประเทศอยิปิต ์โดยสายการบนิอยิปิตแ์อร ์เทีย่วบนิที ่MS 961  

05.50 น. ถงึ สนามบนินานาชาตกิรุงไคโร ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสัมภาระในการเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่าน
เดนิทางสู ่เมอืงไคโร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ช ัว่โมง) เขา้โรงแรมเพือ่รับประทานอาหาร 

 เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงกซี่า ซึง่อยู่ไม่ไกลจากไคโรนักเพือ่ชม มหาปีรามดิ”หนึ่งในเจ็ดสิง่มหัศจรรยข์องโลก ทัง้ 3
พระองค ์ซึง่องคฟ์าโรห์แห่งอยีปิตโ์บราณสรา้งขึน้เพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็นสิง่ก่อสรา้งที่ย ิง่ใหญ่และ
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เกา่แกท่ีส่ดุ ของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 30 ปี และก าลังแรงงานกวา่แสนคน ตัดจากแทง่หนิขนาดใหญ่มาก หนิแต่
ละกอ้นวางชดิตดิกันแบบแนบสนทิมาก แมแ้ตก่ระดาษก็สอดไมผ่่าน ชมตัว สฟิงซ ์ทีแ่กะสลักจากเนินหนิธรรมชาต ิมี
สว่นหัวเป็นพระพักตรข์องฟาโรหแ์ละล าตัวเป็นสงิโต  

(หากสนใจขีอู่ฐ กรุณาตดิตอ่ทีห่วัหนา้ทวัร ์ราคาประมาณ $10-15 เหรยีญตอ่ทา่นตอ่หนึง่ตวั) 
 
 

 
 

 
 
 

 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงเมมฟิส ซึง่เป็นเมอืงหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอยีปิตโ์บราณกวา่ 5,000 ปี เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บ

การบันทกึในประวัตศิาสตรว์่ามคีวามส าคัญในการรวมอยีปิตบ์น และอยีปิตล์า่งใหเ้ป็นหนึง่เดยีวโดยกษัตรยิเ์มนา ปฐม
กษัตรยิแ์ห่งราชวงศท์ี ่1 ทีน่ี่ท่านจะไดช้ม รูปแกะสลกัขนาดยกัษ ์ดว้ยหนิอลาบาสเตอรข์องฟาโรหร์ามเสสที ่2 ฝีมอื
การแกะสลักเป็นเยีย่ม ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็นตน้อนิทผาลัมขึน้สวยงามเป็นทวิแถว เดนิทางตอ่ไปยังเมอืงโบราณที่

ใกลก้ันอีกเมืองคือ ซคัคาร่า เพื่อชม ปีรามดิข ัน้บนัได เป็นสิง่ก่อสรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานที่ฝังพระศพของ 
กษัตรยิซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของ ปีรามดิในยคุตอ่มา  

 

 
 
 

 
 

 
ค า่ 

  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

              น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั OASIS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัทีส่าม       อเล็กซานเดรยี – กรุงไคโร – ลอ่งเรอืแมน่ า้ไนล ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอเล็กซานเดรยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ถา่ยรปูคูก่บั ป้อมปราการซทิาเดล 
(CITADEL) ซึง่ในอดตีนัน้เป็นทีต่ัง้ของ ประภาคารฟาโรส ถอืวา่เป็นหนึง่ในสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ ปัจจบุัน

เหลอืเพยีงสว่นทีเ่ป็นฐานและไดม้รัีบการทะนุบ ารงุตอ่เตมิจากสลุตา่นเกยต์เบย ์โดยรวบรามซากเดมิบางสว่นเขา้มา 
พักผ่อนหยอ่นใจกบัการชมทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีส่วยงาม 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าเทีย่วชม เมอืงอเล็กซานเดรยี ซึง่เป็นเมอืงส าคัญในสมัยโรมันปกครองอยีปิต ์เดมิทเีป็นหมูบ่า้นประมงเล็กๆ ทีช่ ือ่
วา่ ราคอนดาห ์เมือ่ 1,200 ปีกอ่นครสิตกาล จนเมือ่ 332 ปีกอ่นครสิตกาลหรอืประมาณ 2,300 กวา่ปีกอ่นพระเจา้อเล็ก

ซานเดอรม์หาราชมาพบ จงึใหม้กีารปรับปรงุขยายเมอืงเพือ่ 
เป็นเมอืงหลวงและตัง้ชือ่ใหค้ลอ้งจองกบัชือ่ของพระองค ์เมอืงอเล็กซานเดรยีนี้ยงัเป็นสถานทีส่ าคัญในต านานรักอัน
ยิง่ใหญข่อง ราชนิีเลอโฉมชือ่กอ้งโลก พระนางคลโีอพัตรา และนายทหารโรมัน มารค์ แอนโทนี และปัจจุบันเมอืงนี้

ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ เป็นเมอืงพักผ่อนตากอากาศทีต่ดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึง่ของ
โลก ชม หลุมฝังศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี 1 ใน 7 ส ิง่มหศัจรรยแ์หง่โลกยคุกลาง สสุานของขาวโรมันในอดตีมี
กวา่ 50,000 ศพ สสุานใตด้นิแหง่นี้มสีามชัน้ ชัน้ที ่1 มไีวส้ าหรับล าเลยีงโลงและศพ ชัน้ที ่2 เป็นทีฝั่งศพ และชัน้ที ่3 

ใชเ้ป็นทีร่วมญาตเิพือ่ระลกึถงึผูต้าย โดยมกีารเลีย้งสงัสรรคก์ันทัง้วัน ซึง่เลา่กนัวา่ตอนทีนั่กโบราณคดคีน้พบทีน่ีเ่ป็น
ครัง้แรก บนโต๊ะยังมขีวดไวนแ์ละจานวางอยู ่ชม เสาปอมเปย ์เป็นสิง่ส าคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอยีปิต ์เป็น
เสาแกรนติสงู 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นชือ่เพือ่นสนทิของ จูเลยีส  ซซีา่ ผูน้ าทีย่ ิง่ใหญ่แหง่โรมัน ซึง่ภายหลังทัง้สองได ้

กลายเป็นศัตรกูันและปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายังเมอืงอเล็กซานเดรยีในอยีปิต ์และไดถ้กูชาวอยิปิตฆ์า่เสยีชวีติ ปัจจุบนันี้
เหลอืเพยีงแคเ่สาโบราณแบบกรกี ตัง้อยูอ่ยา่งโดด่เดน่ และสฟิงซอ์กีสองตัว / ไดเ้วลาสมควรเดนิทางกลับสูเ่มอืงหลวง
กรงุไคโร 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่บุฟเฟตบ์นเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไนล ์ชมบรรยากาศอนังดงามยาม ค า่คนืสองฟากฝั่ง

แมน่ า้ พรอ้มชม และรว่มสนุกกบัการแสดง ระบ าหนา้ทอ้ง(Belly Dance) อนัเลือ่งชือ่และการแสดงพืน้เมอืง
ตา่งๆประกอบดนตร ี

        น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั OASIS HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่         ไคโร – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์– ตลาดขา่น เอลคาลลิี ่

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าทา่นผ่านชม กรุงไคโร สภาพชวีติความเป็นอยูข่องชาวอยิปิตท์ีแ่ออัดอยูใ่นเมอืงหลวงถงึ 15 ลา้นคน ซึง่ถอืวา่เมอืง
ทีต่ดิอันดับในความแออัดของชมุชนอนัดับตน้ๆ ของโลก ชม สุเหรา่แหง่โมฮมัหมดัอาล ีซ ึง่เริม่สรา้งในปี ค.ศ. 1830 
และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรกีในแบบตามอยา่งออตโตมนั หรอื ตรุกใีนปัจจบุนั ภายในมี

นาฬกิาบนลานในสเุหรา่ซึง่เป็นของขวัญในการแลกเปลีย่นกับอนุสาวรยีป์ลายแหลมโอบลิสิกข์องรามเซสทีส่อง เพือ่
สรา้งสมัพันธไมตรอีันดรีะหวา่งอยีปิตฝ์ร่ังเศส  

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ 

 
 
 

 
 

 
 
 

น าคณะเขา้ชม พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์อันเลือ่งชือ่ เป็นสถานทีท่ีร่วมศลิปะวัตถโุบราณมากมายทีส่ดุ (คา่
บัตรเขา้ชมมัมมีข่องพระมหากษัตรยิท์ัง้ 11 พระองค ์ไมไ่ดร้วมอยูใ่นรายการ หากทา่นสนใจเขา้ชมกรณุาตดิตอ่ที่
หัวหนา้ทัวร ์คา่เขา้ชมประมาณ 100 อยิปิตป์อนด ์หรอื ประมาณ 20 USD) ชมโลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กาก

ทองค า ของฟาโรหต์ตุันคาเมนอนัดงักอ้งโลก และสมบัตสิว่นตัวอกีมากมายของพระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม พัด 
ของเลน่ตา่ง ๆ รถศกึและเกา้อีบ้รรลังกท์องค า ซึง่ภาพบนพนักเกา้อีท้ีโ่รแมนตกิมากเป็นภาพของฟาโรหต์ตุันคาเมน
ประทับอยูบ่นเกา้อีแ้ละมพีระมเหสขีองพระองคก์ าลังทาน ้ามันหอมให ้ทัง้คูใ่สร่องเทา้แตะคนละขา้งอันแสดงถงึความรัก

ความเผือ่แผรอันลกึซึง้ นอกจากนี้ทา่นยังจะไดช้มสมบัตอิันล ้าคา่อืน่ๆ อกีจ านวนมากเชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ 
ฝีมอืประณีต สิง่ของทัง้หมดลว้นมอีายเุกา่แกก่วา่ 3,000 ปี น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสิน้คา้พืน้เมอืงอนังดงามที ่ตลาดขา่น
เอลคาลลี”ีตลาดส าคัญทางการคา้ขายของพืน้เและสนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรงุไคโร ทา่นสามารถเลอืกซือ้ของ

พืน้เมอืงสวยๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นขวดน ้าหอมทีท่ าดว้ยมอื สนิคา้ตา่งๆ เครือ่งทองรปูพรรณและเพชรพลอยลวดลาย
แบบอาหรับ พรม และของทีร่ะลกึพืน้เมอืงตา่งๆ 
 

 
 

 
 
 

 
 
ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
23.40 น. เหนิฟ้ากลับ สนามบนิสุวรรณภูม ิประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่MS 960  
 

วนัทีห่า้        สนามบนิสุวรรณภูม ิ

12.30 น. คณะเดนิทางกลับถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพและความประทับใจ มริูล้มืเลอืน 
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หมายเหต ุ  
 ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยัเป็นหลกั 

 กรณีเดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น ไมม่หีวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย  
 กรณีเดนิทาง 10 ทา่น และตอ้งการหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย จา่ยเพิม่ ทา่นละ 2,500 บาท 

  
** ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรอืต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่นแปลงขนาด

ของพาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
** ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรอืต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอ

พจิารณายกเลกิการเดนิทาง หรอื เรยีกเก็บคา่ทวัรเ์พิม่เต็ม ตามความเหมาะสม 
 
ในกรณีทีผู่โ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมกีารออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรอืต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้ให้

เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯทราบทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ทกุประเภท  
มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในกรณีทีท่วัรม์กีารยกเลกิการเดนิทาง  

หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

พกัเดยีวเพิม่ 

19-23 ม.ีค. 62 
26-30 ม.ีค. 62 

23-27 เม.ย. 62 

36,999 บาท 36,999 บาท 36,999 บาท 3,500 บาท 

30 เม.ย.-04 พ.ค. 62 37,999 บาท 37,999 บาท 37,999 บาท 3,500 บาท 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ กรงุเทพ –ไคโร – กรงุเทพ ชัน้ประหยัด โดยสายการบนิอยิปิต ์และน ้าหนัก 

        ในการโหลดสมัภาระและอปุกรณ์ในการใชส้ว่นตัว ทา่นละ 1 ชิน้ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม  
2.     คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
3.     คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทา่นตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน รวมทัง้ส ิน้ 2 คนื 

4.     คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ พรอ้มคนขับรถทีช่ านาญเสน้ทาง  
5.     คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบตุามรายการ + คา่บัตรเขา้ชมสถานทีแ่ละการแสดงทกุแหง่ทีร่ะบตุามรายการ  
6.     คา่วซีา่ประเทศอยีปิต ์(วซีา่กรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยืน่วซีา่กอ่นการเดนิทาง 20 วัน (ส าหรับผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย) 

7.     คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทัวรค์นไทยมอือาชพีผูช้ านาญเสน้ทาง 
8.     คา่ประกันอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 2,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
        วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบใุนใบรับรองแพทยว์า่ ”อาหารเป็นพษิเทา่นัน้”) 

(หมายเหต:ุ คา่ประกันอบุติเิหตสุ าหรับเด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 6 เดอืน และ ผูใ้หญ่อายมุากกวา่ 75 ปี ทางบรษัิทประกันฯจะชดใชค้า่สนิไหม
ทดแทนเพยีงครึง่หนึง่ของสญัญาฯ) 

 
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 3 USD / ทา่น / วนั     (คดิเป็น 3 วนั เทา่กบั 9 USD)       
     พนักงานขับรถ ทา่นละ 2 USD / ทา่น / วนั     (คดิเป็น 3 วนั เทา่กบั 6 USD) 

     คา่ทปิคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ประมาณทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั เทยีบเทา่กับไกดท์อ้งถิน่  
 

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 ิ

 

กรณียกเลกิ 

ยกเลกิหลงัจากวางเงนิมดัจ า บรษิทัฯจะคดิคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ ณ วนัน ัน้ ทีไ่ม่สามารถ คนืเงนิได ้(ตวัอยา่งเช่น คา่ต ัว๋

เครือ่งบนิ, คา่วซี่า, คา่มดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  
ยกเลกิหลงัจากจา่ยเงนิเต็มจ านวน บรษิทัฯขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืเงนิท ัง้หมดในทกุกรณี 



 
 
 
 
 

CODE: PEY04 

 

***หมายเหต*ุ** 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งนอ้ย 15 ทา่น  ซึง่

ในกรณีนีท้างบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิใหท้ ัง้หมด หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับาง
ประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

3. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการควบคมุของ
ทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื 

อบุัตเิหตตุา่ง ๆ 
4. ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจบุนั หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตราคา่น ้ามัน หรอื คา่เงนิ

แลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

5. เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธ ิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถูกปฏเิสธ
การเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

 

หมายเหตเุกีย่วกบัการขอนุมตัวิซี่าประเทศอยีปิตแ์ละขอ้ตา่ง 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 ทีน่ี้ 
*** บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวัิต ิและอืน่ ๆ ทีน่อกเหนือการ ควบคมุของทาง

บรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้่ายเพิม่ทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหายความลา่ชา้ หรอื อบุัตเิหตตุา่ง ๆ 
*** ราคานี้คดิตามราคาบัตรโดยสารเครือ่งบนิ ณ ปัจจุบัน หากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอตัราคา่น ้ามันหรอืคา่เงนิ

แลกเปลีย่น ทางบรษัิท สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
*** เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอื ถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่
วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณ ี 

 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทางในกรณีทีส่ง่หนา้พาสปอรต์อายเุหลอื

นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ทางบรษิทัฯไมร่บัผดิชอบกรณีสายการบนิปฏเิสธในการขึน้เครือ่ง และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ย
กวา่ 2 หนา้ 

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ** 

 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ าการจองไว้

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

 
1. เอกสารประกอบขอวซี่าเขา้ประเทศอยีปิต ์กรณีผูเ้ดนิทางจองนอ้ยกวา่ 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) 
 
 



 
 
 
 
 

CODE: PEY04 

 

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 ้

 
ตวัอยา่งเอกสารในการยืน่วซี่า อยีปิต ์แบบON ARRIVAL  ตอ้งสง่ใหก้บัทางบรษิทักอ่นการเดนิทาง 21 วนั 
 

 
 
 

  
 
 

 


