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เดินทางกบัสายการบินโอมาน แอร ์

พกัโรงแรมระดบัหา้ดาว นอนเรือส าราญล่องแม่น ้าไนล+์นอนรถไฟตูน้อนหอ้งละ 2 ท่าน 
**  เมืองเมมฟิส  และ  ซคัคารา่  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของอียิปตโ์บราณสถานท่ีตั้งของปีรามิดขั้นบนัได ซ่ึงเป็น

ตน้ก าเนิดของปีรามิดในยุคแรกและต่อมาของอียิปต ์
**เมืองกีซ่า เป็นสถานท่ีตั้งของ มหาปีรามิดและสฟิงซ ์1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยซ่ึงมีชื่อเสียงกอ้งโลก 
**กรุงไคโร ชม พพิธิภณัฑอ์ียปิต ์สถานท่ีรวบรวมโบราณวตัถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปตใ์นยุคต่างๆ, หน้ากาก

ฟาโรห ์และโลงศพทองค าแท,้ หอ้งแสดงสมบติัของฟาโรห ์รวมไปถึงมมัมี่  

** นอนเรือ ระดบั 5 ดาว ล่องแม่น ้าไนล ์เท่ียว เมือง ลกัซอร ์ ชม หุบผากษัตริย ์(Valley of the Kings) เป็นท่ีฝังพระ
ศพของฟาโรห ์63 พระองค ์ชม วิหารฮคัเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ช่ือ “เซเนมุท” 
กวา่ 3,500 ปีชม วิหารลกัซอร ์(The Temple of Luxor) ซ่ึงสรา้งถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริยแ์ห่งเทพ 

** ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซ่ึงประกอบดว้ยวิหารใหญ่ของ ฟาโรหร์ามเสสท่ี 2 และวิหารของ เนเฟอรต์ารี ซ่ึงเป็นมเหสีท่ีรกัของ

พระองค ์วิหารอาบูซิมเบลงดงามยิ่งใหญ่และมีช่ือกอ้งโลกเพราะเมื่อมีการสรา้งเข่ือนขนาดยกัษ์ท่ีอัสวาน ท าใหว้ิหาร 17 แหง่จมอยูใ่ตน้ ้า 

** ชม เข่ือนยกัษอ์สัวาน หรืออีกชื่อหน่ึงเรียกวา่ High Dam ท่ีสรา้งข้ึนในปี คศ 1960  
** สมัผสัรูปแบบใหม่แบบครบวงจรในการท่องเท่ียว นอนคา้งคืนบนรถไฟ ตูน้อนหอ้งละ  2 ท่าน  
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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

06.00 น. คณะผูเ้ดนิทางพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภมู ิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4  
แถว T เคานเ์ตอร ์T01-T05 สายการบนิโอมานแอร ์ซึง่มเีจา้หนา้ทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวย
ความสะดวกดา้นสมัภาระแกท่า่น 

09.10   น.    ออกเดนิทางสูก่รุงมสักตั ประเทศโอมาน โดยเทีย่วบนิที ่ “WY 818 ” บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ 
บนเครือ่ง 

12.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนิ กรุงมสักตั ประเทศโอมาน เพือ่เปลีย่นเครือ่ง และเดนิทางสูเ่มอืงไคโร ประเทศอยีปิต ์

14.50 น.  เดนิทางจากเมอืงโอมาน สูเ่มอืงไคโร ประเทศอยีปิต ์โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิ WY405 
17.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงไคโร ประเทศอยีปิต ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรับสมัภาระในการเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไคโร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 4 ชัว่โมง)  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ทีภ่ัตตาคาร  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก MOVENPICK PYRAMIDS CAIRO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่อง ไคโร – กซี่า-มหาปิรามดิ – สฟิงซ ์–เมมฟิส-ซคัคารา่-โรงงานกระดาษปาปิรุส-โรงงานน า้หอม 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงกซีา่ เพือ่เขา้ชม “มหาปีรามดิ”  หนึง่ในเจ็ดสิง่มหัศจรรย์
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 แมแ้ตก่ระดาษ
ก็สอดไมผ่่าน ซึง่ประกอบดว้ย 

1) ปิรามดิคอีอพส ์(Cheops) หรอืปิรามดิคฟู ูสรา้งในพืน้ที ่53 ตร.ม. สงู 146 
เมตร สรา้งดว้ยหนิแกรนติ 2.3 ลา้นแทง่ นา้หนักกวา่กวา่ 60 ตันภายในมหีอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ ่หอ้งโถง

พระราชา หอ้งโถงพระราชนิี เป็นปิรามดิทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก กลา่วกันวา่อาจนาวหิารเซน็ตปิ์เตอรท์ีก่รงุโรมรวมกับวหิาร
เซน็ตป์อลทีล่อนดอน และดโูอโมวหิารแหง่เมอืงฟลอเรนซ ์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) ปิรามดิมเิซรนุิส (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 (หรอืเขา้ไปชมภายในตัวปี

ระมดิซึง่เชือ่วา่เป็นทีฝั่งพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมดินัน้ ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่ มทีางเดนิซึง่เราสามารถ
เดนิลงไปดไูด ้คา่เขา้ชมไมไ่ดร้วมอยูใ่นคา่บรกิารทัวร ์และตอ้งไปเขา้ควิซือ้บัตรเอง เนื่องจากในแตล่ะวันจะมผีูเ้ขา้ชม
ไดไ้มเ่กนิวันละ 300 คนเทา่นัน้) 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังจากนัน้น าคณะเดนิทางไป เมอืงเมมฟิส ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่แรกในยคุ
อยีปิตโ์บราณกวา่ 5,000 ปี เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการบันทกึในประวัตศิาสตรว์า่มี

ความส าคัญในการรวมอยีปิตบ์น และอยีปิตล์า่ง ใหเ้ป็นหนึง่เดยีวโดยกษัตรยิเ์มนา  
ปฐมกษัตรยิแ์หง่ราชวงศท์ี ่1 ทีน่ี่ทา่นจะไดช้ม รปูแกะสลักขนาดยักษ์ ดว้ยหนิอลาบา
สเตอรข์อง ฟาโรหร์ามเสสที ่2 ฝีมอืการแกะสลักเป็นเยีย่ม ระหวา่งทางทา่นจะได ้

เห็นตัวฐานรากของสถานทีโ่บราณและรปูแกะสลักจากหนิทีย่งัหลงเหลอือยูใ่นระดับ
พืน้ดนิ และตน้อนิทผาลัมขึน้สวยงามเป็นทวิแถว แลว้เดนิทางตอ่ไปยังเมอืงโบราณ

ทีใ่กลก้ันอกีเมอืงคอื ซคัคารา่ เพือ่ชม ปีรามดิขัน้บันได เป็นสิง่กอ่สรา้งขนาดใหญ่ 
ใชเ้ป็นสถานทีฝั่งพระศพของ กษัตรยิซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของปีรามดิในยคุตอ่มา ทา่นจะไดท้ราบเรือ่งของปีรามดิ
ตัง้แตผู่ส้รา้งไปจนถงึวธิกีารสรา้ง  การตัดหนิและอืน่ๆ อกีนานับประการทีน่่าพศิวงชวนใหค้น้หา  

แวะชม ศนูยก์ลางการท า “กระดาษปาปีรสุ” ซึง่เป็นกระดาษชนดิแรกของโลกท าจากตน้กก (PAPYRUS) ใชบ้ันทกึ
ขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์ในสมัยอยีปิตโ์บราณพรอ้มกับแวะชม โรงงานผลติหัวน ้าหอม PERFUME 
FACTORY ซึง่กลา่วกันวา่การท าน ้าหอมแบบนี้สบืทอดมาตัง้แตส่มัย พระนางคลโีอพัตรา และยังเป็นศนูยก์ลาง แหลง่

ผลดิหัวน ้าหอมขนาดใหญ่ใหก้บัยีห่อ้ 
แบรนดเ์นมดงั ๆหลายยีห่อ้อกีดว้ย 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก MOVENPICK PYRAMIDS CAIRO HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม ไคโร – พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต-์สุเหรา่โมฮมัหมดัอาล-ีรถไฟตูน้อนสูเ่มอืงอสัวาน 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าคณะเดนิทางเขา้ชม พพิธิภัณฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์อนัเลือ่งชือ่ของ
โลกเป็นสถานทีท่ีร่วมศลิปะวัตถโุบราณมากมายทีส่ดุในโลกแหง่หนึง่ชม  โลง

ศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค าของฟาโรหต์ตุนัคาเมนและสมบัตสิว่นตัว
อกีมากมายของพระองค ์อาท ิเตยีงบรรทม รถศกึและเกา้อีบ้รรลังกท์องค าซึง่
ภาพบนพนักเกา้อีโ้รแมนตกิมาก เป็นภาพของฟาโรหต์ตุันคาเมนน่ังอยูบ่นเกา้อี้

และมเหสขีองพระองคก์ าลังทาน ้ามันหอมให ้ทัง้คูใ่สร่องเทา้แตะคนละขา้งอัน
แสดงถงึความรักอันลกึซึง้ นอกจากนี้ทา่นยังจะไดช้มสมบัตอิันล ้าคา่อืน่ๆ อกี
จ านวนมาก เชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต  สิง่ของทัง้หมดลว้น

มอีายเุกา่แกก่วา่ 3,300 ปี (ชมมัมมีข่องฟาโรหร์ามเสสที ่2 และมันมีข่อง
กษัตรยิท์ัง้ 11 พระองค ์คา่เขา้ชมไมไ่ดร้วมอยูใ่นรายการ ประมาณ 180 อยิปิตป์อนด)์ 

เทีย่ง       บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่  

น าทกุทา่นขึน้ชม ป้อมปราการ (Citadel) ซึง่ถกูสรา้งขึน้โดย ผูน้ าซาลาดนิในปี ค.ศ.1176และเสร็จในปี ค.ศ. 1182 
เพือ่ใชใ้นการตอ่สูใ้นสงครามครเูสด    ซึง่ภายในสามารถชมทีพั่กและทีต่ัง้ของรัฐบาลในสมัยนัน้ 
น าทา่นชม สเุหรา่แหง่โมฮัมหมัดอาล ีซึง่เริม่สรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนกิ

ชาวกรกี ในแบบตามอยา่งออตโตมนั หรอื ตรุกใีนปัจจุบันภายในมนีาฬกิาบนลานในสเุหรา่ซึง่เป็นของขวัญในการ
แลกเปลีย่นกับอนุสาวรยีป์ลายแหลมโอบลิสิกข์องรามเซสทีส่อง เพือ่สรา้งสมัพันธไมตรอีันดรีะหวา่งอยีปิตฝ์ร่ังเศส  

ค ่า           บรกิารอาหารค ่า ณ ภัตตาคารทอ้งถิน่ 

    น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมเพือ่อาบน ้าเปลีย่นเสือ้ผา้  
    น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอัสวาน โดยรถไฟตูน้อนหอ้งละ 2 ทา่น  

 

วนัทีส่ ี ่   อสัวาน –อาบูซมิเบล-เรอืส าราญลอ่ง แมน่ า้ไนล ์-นอนเรอืส าราญ 

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ แบบ BREAKFAST BOX รถไฟน าทา่นเทยีบชานชลา สถานีรถไฟ เมอืงอัสวาน แลว้ 
น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงอาบซูมิเบล โดยรถโค๊ชปรับอากาศ  

ชม มหาวหิารอาบซูมิเบล ซึง่ประกอบดว้ยวหิารใหญข่อง ฟาโรหร์ามเสสที ่
2 และวหิารของเนเฟอรต์าร ีซึง่เป็นมเหสทีีรั่กของพระองค ์วหิารอาบซู ิ

มเบลงดงามยิง่ใหญแ่ละมชีือ่กอ้งโลกเพราะเมือ่มกีารสรา้งเขือ่นขนาดยักษ์

ทีอ่ัสวาน ท าใหว้หิาร 17 แหง่จมอยูใ่ตน้ ้า จนองคก์ารยเูนสโกต้อ้งมาชว่ย
ยกใหแ้ละมหาวหิารอาบซูมิเบลก็ถกูยกขึน้สงูจากพืน้ดนิ  65 เมตร ซึง่เป็น
งานทีย่ากมาก ใชเ้วลาทัง้ส ิน้ 4 ปี ส ิน้คา่ใชจ้่าย 40 ลา้นเหรยีญสหรัฐ 

ภายในวหิารใหญ่มหีอ้งบชูาและมรีปูสลัก 4 องคน่ั์งอยู ่หนึง่ในนัน้คอื 
ฟาโรหร์ามเสสที ่2 พรอ้มดว้ยเทพเจา้ตา่งๆ อกี 3 องค ์และทุกปีวันที ่22 
ก.พ. และวันที ่22 ต.ค. ล าแสงแรกของพระอาทติยจ์ะสาดสอ่งเขา้ไปตอ้ง

รปูสลัก และวา่กันวา่วันที ่22 ก.พ. ตรงกบัวันประสตูขิองฟาโรหร์ามเสสที ่
2 ขณะทีวั่นที ่22 ต.ค. ตรงกบัวันขึน้ครองราชยข์องพระองค ์แสดงใหเ้ห็นถงึความเจรญิทางวทิยาการทางการค านวณ
ของชาวอยีปิตโ์บราณ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร  
บา่ย  น าคณะเดนิทางกลบัสูเ่มอืงอัสวาน โดยรถโค๊ชปรัปอากาศ  
   น าทา่นเชค็อนิ ใหท้า่นไดเ้ขา้ทีพั่กพรอ้มพักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรอืส าราญ  
ค ่า   บรกิารอาหารค ่า บนเรอื M/S PRINCESS SARA หลังอาหารชมการแสดง (ขึน้อยูก่บัรายการของเรอื)  

 

วนัหา้   เขือ่นยกัษอ์สัวาน -คอมออมโบ-เอ็ดฟ-ูนอนเรอืส าราญ 

เชา้    บรกิารอาหารเชา้ แบบ BREAKFAST BOX 

น าทา่นไปชม เขือ่นยักษ์อัสวาน หรอือกีชือ่หนึง่เรยีกวา่ High Dam ทีส่รา้งขึน้
ในปี คศ 1960 เพือ่  ชว่ยใหม้นี ้าหลอ่เลีย้งไรน่าตลอดปี อกีทัง้ยงัใชพ้ลังน ้า
เพือ่ผลติกระแสไฟฟ้าเพือ่ใหเ้พยีงพอกับความตอ้งการของคนทัง้ประเทศ และ

เพือ่ป้องกันน ้าไหลทว่มจากแมน่ ้าไนลเ์วลาฝนตกหนัก ซึง่เขือ่นนี้มคีวามยาว 
36,000 เมตร ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถมองเหน็ทะเลสาบทีเ่กดิจากการสรา้ง
เขือ่นสรา้งแมน่ ้าไนล ์คอื ทะเลสาบนัสเซอร ์( Nasser ) มคีวามลกึ 80 เมตร

และกวา้ง 10 เมตร จากนัน้น าทา่น ชม เสาหนิโอเบลสิก ์แกะสลักจากหนา้ผา
ซึง่ยังไมแ่ลว้เสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแทง่หนิมหมึาทีส่กัดเกอืบ
เสร็จแลว้  แตม่รีอยราวจงึทิง้คา้งไวเ้ชน่นัน้  แทง่หนินี้เป็นของพระนางฮัทเชป

ซทุ  หากไมแ่ตกรา้วจะเป็นเสาโอเบลสิกท์ีส่งู 41 เมตร หนัก 1,200 ตัน เสา
โอเบลสิกน์ี้เป็นอนุสาวรยีช์นดิหนึง่ของอยีปิตโ์บราณ สรา้งเพือ่บชูาแดเ่ทพ อามนุ-รา หรอื สรุยิะเทพ  

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวันทีภ่ัตตาคาร  
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บา่ย     น าคณะเดนิทางกลับสูเ่มอืงอัสวาน   
น าทา่นเดนิทางสูค่อมออมโบ (Kom Ombo) ชมุชนทีต่ัง้อยูต่ดิรมิแมน่ ้าไนล ์บา้นเรอืนสว่นใหญ่สงูเพยีง 1 หรอื 2 ชัน้  
ระหวา่งทางผ่านแหลง่เพาะปลกูทีส่ าคัญรมิแมน่ ้าไนล ์เรอืเทยีบทา่หนา้วหิารคอม ออมโบ  น าทา่นชม วหิารคอม-ออม-

โบ ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเลก็ๆ ทีล่ ้าออกมาถงึแมน่ ้าไนล ์ สามารถเห็นววิของแมน่ ้าไนลอ์ันงดงาม  ค าวา่ “คอม” เป็นภาษา
อาหรับ หมายถงึภเูขาเลก็ๆ  วหิารนี้เกอืบเป็นวหิารดะโครโพลสิของกรกี  หนิทีใ่ชส้รา้งแตกตา่งกับวหิารอืน่ๆ  อาจเป็น
เพราะถกูปกคลมุดว้ยทรายเป็นเวลานาน  การวางแบบของพืน้ทีแ่ปลกและเป็นเฉพาะตัว เป็นวหิารของเทพเจา้สององค ์

คอื เทพโซเบค (Sobek) เทพเจา้แหง่ความอดุมสมบรูณ์ มรีปูรา่งเป็นมนุษยแ์ตเ่ศยีรเป็นจระเข ้และ เทพเจา้ฮาโรเอรสิ 
(Haroeris) เทพเจา้แหง่การแพทยอ์ยีปิตโ์บราณ  วหิารนี้สรา้งบนเนนิเขารมิฝ่ังแมน่ ้าไนล ์ เป็นบรเิวณทีม่จีระเขช้กุชมุ

ในสมัยโบราณ  วัดนี้จงึบชูาเทพโซเบก ซึง่มหีัวเป็นจระเข ้ และมจีระเขม้ัมมีเ่ก็บรักษาไว ้ ชมภาพแกะสลักพระนางคลี
โอพัตรา ซึง่เป็นรปูแบบของเครือ่งแตง่กายในการท าภาพยนตร ์ และภาพแกะสลักทีส่ าคัญ คอื ภาพแกะสลักการแพทย์
แผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลกูของหญงิอยีปิตโ์บราณ และปฏทินิ

โบราณ  มรีา้นคา้มากมายตัง้อยูต่ลอดแนวทา่เรอื  ขายเสือ้ผา้และสนิคา้
พืน้เมอืง น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงเอ็ดฟ ู 
น าทา่น น่ังรถเทยีมมา้ไปชม วหิารเอ็ดฟ ู ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งวา่  เป็นวหิาร

อยีปิตโ์บราณทีย่ังคงสภาพสมบรูณ์ทีส่ดุ  ตัง้อยูศ่นูยก์ลางของบรเิวณทีอ่ยู่
อาศัย  สรา้งขึน้เพือ่บชูา เทพเจา้ฮอรัส (Horus) มเีศยีรเป็นเหนี่ยว เป็นเทพ
เจา้แหง่ความดแีละฉลาดรอบรู ้มองไดไ้กลเหมอืนตาเหยีย่ว อดตีวหิารถกูปก

คลมุดว้ยทรายเกอืบถงึยอดตัวเสาและหัวเสาเป็นเวลานาน ปี ค.ศ. 1860 มี
การขนทราย ปรากฏวา่ตัววหิารยังแข็งแรง แน่นหนา  ขนาดของวหิารยาว 
137 เมตร มเีสาใหญ่แบบไพรอนทีวั่ดได ้79 เมตรตรงดา้นหนา้และสงู 36 ม. 

วหิารนี้มขีนาดใหญ่และสวยงาม สมควรแกเ่วลาเดนิทางกลับเรอื  (กรณุาทปิ
คนขบัรถมา้ทา่นละ US$ 1) เรอืลอ่งผ่านสนัดอนทีเ่อ็ดน่า ระดับน ้าตา่งกัน
ประมาณ 6 เมตร  ทา่นสามารถชมการเปิดประตนู ้าและการถา่ยระดับน ้าได ้ บนชัน้ดาดฟ้าของเรอื 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า บนเรอื พักคา้งคนืบนเรอื 

 

วนัทีห่ก  ลกัซอร ์–หุบผากษตัรยิ-์วหิารฮคัเชฟซุต-อนุสาวรยีแ์หง่เมมอน- วหิารHABU-นอนเรอืส าราญ  

เชา้      บรกิารอาหารเชา้บนเรอื  พรอ้มกบัเชค็เอาท ์(เป็นธรรมเนียมทีจ่ะตอ้งใหท้ปิแกพ่นักงานบนเรอืทา่นละ 2 USD ตอ่

วัน)  น าทา่นเดนิทางขา้มไปฝ่ังตะวันตกของแมน่ ้าไนล ์(West Bank) หรอื นครธบีสใ์นสมัยอยีปิตโ์บราณอดตีเชือ่วา่
เป็นทีอ่ยูข่องคนตาย หรอื นครของผูว้ายชนม ์(Necropolis ofThebes) เต็มไปดว้ยกลุม่โบราณสถานทีม่ปีระวัตน่ิา
พศิวง ปัจจบุันเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ  ชม หบุผากษัตรยิ ์(Valley of the Kings)  

เป็นทีฝั่งพระศพของฟาโรห ์63 พระองค ์ตัง้อยูท่ีเ่ทอืกเขาทบีัน  ทา่นสามารถ
เลอืกเขา้ชมไดเ้พยีง 3 สสุาน  ดา้นหนา้ทางเขา้สสุานฟาโรหบ์นยอดเขานัน้ดู
คลา้ยปลายแหลมยอดปิรามดิ  เป็นการเลอืกฮวงซุย้ในการฝ่ังศพ  ใหค้ลา้ยวา่

ฝังอยูใ่ตปิ้รามดิ  สสุานเหลา่นี้เป็นสสุานทีถ่กูเลอืกใหเ้ป็นสสุานทีเ่กบ็ มัมมีแ่ละ
สมบัตขิองกษัตรยิถ์งึ 63 สสุาน แตล่ะสสุานมขีนาดใหญ่เลก็ตา่งกนั  ขึน้อยูก่ับ

ระยะเวลาครองราชย ์ สสุานเริม่สรา้งเมือ่ฟาโรหค์รองราชย ์ และปิดเมือ่ฟาโรห์
ส ิน้พระชนม ์ ภายในหลมุมจีติรกรรมทีง่ดงามสสีดใสราวกับเพิง่วาดเสร็จไม่
นานนี้  (ไมร่วมคา่เขา้สสุานของฟาโรหต์ตุันคามอน  ทา่นละ 250 อยิปิตป์อนด ์

ถา้ตอ้งการชมกรณุาตดิตอ่ไกด)์ ชม วหิารฮัคเชฟซตุ (Temple of 
QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนกิ ชือ่ “เซเนมทุ” กวา่ 3,500 ปี
มาแลว้เป็นทีป่ระดษิฐานพระศพของ ฟาโรหห์ญงิฮตัเชพซตุ  รูจั้กในนาม 

“ราชนิีหนวด” ฟาโรหห์ญงิองคเ์ดยีวในประวัตศิาสตรอ์ยีปิต ์ทีรุ่ง่เรอืงมากใน
สมัยของพระองค ์ 
ชมอนุสาวรยีแ์หง่เมมนอน (Colossi of Memnon) หรอืสสุานของฟาโรหอ์าเมน

โฮเทปที ่3 อดตีเคยใชเ้ป็นวหิารประกอบพธิศีพของอาเมนโฮเทปที ่3  
ประมาณ 2,000 กวา่ปีกอ่น  เกดิเหตแุผ่นดนิไหวอยา่งรนุแรง  ท าใหต้ัววหิาร
พังลงมา  เหลอืเพยีงรปูสลักหนิทรายขนาดใหญ่ 2 รปู สงู 20 เมตร 

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ที ่ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นชมวหิาร HABU TEMPLE ซึง่เคยใชเ้ป็นทีห่ลบภัย  ในชว่ง
สงครามกลางเมอืงระหวา่งมหาปโุรหติแหง่อามันที ่KARNAK และอปุราชแหง่

เทอืกเขาฮนิดกูชู  ปัจจบุันทา่นจะไดเ้ห็นผนังดา้นนอกถกูแกะสลักดว้ยฉากทางศาสนาและภาพวาดของสงครามราม
เสสที ่3 กับ LIBYANAS และภาพผูค้นในทะเลทราย  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า บนเรอื พักคา้งคนืบนเรอื 
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วนัทีเ่จ็ด   ลกัซอร-์มหาวหิารคารน์คั-วหิารลกัซอร-์ชอ้ปป้ิงตลาดลกัซอร-์รถไฟตูน้อนสูก่รุงไคโร  

เชา้      บรกิารอาหารเชา้บนเรอื  พรอ้มกบัเชค็เอาท ์(เป็นธรรมเนียมทีจ่ะตอ้งให ้

ทปิแกพ่นักงานบนเรอืทา่นละ 2 USD ตอ่วัน)   
น าทา่นชม มหาวหิารคารนั์ค (The Temple of Karnak) เป็นวหิารทีใ่หญ่

ทีส่ดุในโลก ตัววหิารหลังเดยีวมเีนือ้ทีถ่งึ 60 เอเคอร ์ ซึง่ใหญ่พอทีจ่ะน า
โบสถข์นาดใหญ่ของยโุรปไปวางไดถ้งึ 10 หลัง มหาวหิารแหง่นี้เร ิม่
กอ่สรา้งในสมัยฟาโรหท์ตุโมซสิที ่1 เพือ่ถวายแดเ่ทพอมอน-รา เมือ่กวา่ 

3,600 ปี มาแลว้ หลงัจากนัน้ ฟาโรหอ์งคต์า่งๆ กเ็ริม่สรา้งเพิม่เตมิ ท าให ้
วหิารมขีนาดใหญข่ึน้อยา่งมาก แตเ่หน็ความยิง่ใหญข่องวหิารแลว้ ขอให ้
ทกุทา่นลองจนิตนาการดวูา่ชาวอยีปิตโ์บราณใชว้ธิใีดในการขนยา้ยเสา และ

หนิ พรอ้มทัง้การแกะสลักลวดลาย ซึง่เมือ่ทา่นเห็นความสงูแลว้ก็จะยิง่ท า
ใหน้กึไมอ่อกกเ็ป็นได ้วา่เขาใชว้ธิที าอยา่งไร 

น าทา่นชม วหิารลักซอร ์(The Temple of Luxor) ซึง่สรา้งถวายแกเ่ทพ 
อมอน-รา กษัตรยิแ์หง่เทพ เชน่กัน วหิารแหง่นี้ไดรั้บการบรูณะในปี ค.ศ. 
1883 ภายในบรเิวณวหิารประกอบดว้ยซุม้ประตขูนาดใหญ่และรปูสลัก

หนิแกรนติขนาด มหมึา สลักเป็นรปูฟาโรหร์ามเซสที ่2 และมหาราชนิีเนเฟอ
ตาร ีชมเสาโอบลิสิก ์เสาหนิแกรนติขนาดใหญ่ซึง่แกะสลักดว้ยอักษรอยีปิต์
โบราณ(เฮโรกรฟิฟิค) เพือ่สรรเสรญิเทพเจา้อมอนรา ซึง่ทา่นอาจจะไดเ้ห็น

เสาเชน่นี้อกีที ่ ปลาซ เดอ ลา ทรอิอง (Place de la Triamph) เมอืงปารสี 
ประเทศฝร่ังเศส (แตเ่อ๊ะ! ท าไมจงึมเีหมอืนกันเลา่อยีปิตไ์ปเอามาจาก
ฝร่ังเศสหรอื? ลองหาค าตอบดลูะกัน) ภาพสลักทีว่หิารแหง่นี้ก็ถอืไดว้า่

น่าสนใจไมน่อ้ย เชน่ ภาพขบวนนักรบเดนิแถว ทีส่ลกัอยา่งแตกตา่งกนัวา่
เป็นนักรบชนชาตใิดบา้ง เห็นแลว้ก็ชวนใหน้กึถงึภาพสลักขบวนนักรบทีป่ราสาทหนิในเขมร (ทีว่า่ของกลุม่เสยีม --- 
สยาม จะเดนิแตกแถวกัน) นอกจากนัน้ ดา้นหนา้วหิารจะมี ถนนสฟิงซห์นา้แพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กโิลเมตรใช ้

เป็นทางเชือ่มระหวา่งวหิารลักซอรก์ับวหิารคารนั์ค  
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ที ่ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิเทีย่วชมความเป็นอยูข่องชาวเมอืงลักซอร ์ พรอ้มชอ้ปป้ิงตลาดพืน้เมอืงของเมอืงลักซอร ์ 
ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ทีภ่ัตตาคาร   

น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเมอืงลักซอร ์เพือ่เดนิทางกลับสูก่รงุไคโร  โดยรถไฟตูน้อนหอ้งละ2 ทา่น  
 

วนัทีแ่ปด ไคโร- โบสถ ์HANGING CHURCH  -ตลาดขา่น -มสักตั  

เชา้      บรกิารอาหารเชา้ แบบ BREAKFAST BOX 

น าทา่นท าภารกจิสว่นตัวทีโ่รงแรม 
น าทา่นชมความของโบสถ ์HANGING CHURCH ซึง่เป็นโบสถท์ีไ่ดรั้บการตัง้ชือ่วา่

โบสถแ์ขวน เพราะอยูเ่หนือประตเูมอืงของป้อมบาบโิลน ซึง่เป็นป้อมปราการโรมัน 
ซึง่ทางเขา้จากถนนจะผ่านประตเูหลก้ใตซุ้ม้หนิแหลมและตัวโบสถ ์เป็นอาคารสมัย
ศตวรรษที1่9 ทีม่หีอระฆังคู ่เหนือลานแคบๆทีต่กแตง่ดว้ยการออกแบบตามพระ

คัมภรีศ์ลิปะสมัยใหม ่ 
อสิระเลอืกซือ้ส ิน้คา้พืน้เมอืงมากมายที ่“ตลาดขา่นเอลคาลลี”ี ตลาดส าคัญ
ทางการคา้ขายของพืน้เมอืงและแหลง่สนิคา้ทีร่ะลกึทีใ่หญ่ทีส่ดุในกรงุไคโร ทา่น

สามารถเลอืกซือ้ของพืน้เมอืงสวยๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นขวดน ้าหอมทีท่ าดว้ยมอื 
สนิคา้ตา่งๆ เครือ่งทองรปูพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของ

ทีร่ะลกึแบบพืน้เมอืง 
 

 

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวัน ที ่ภตัตาคาร 

ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 
18.15น.  เหนิฟ้ากลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY406 
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วนัทีเ่กา้   มสักตั-กรุงเทพฯ  

00.25น.  คณะเดนิทางกลบัถงึกรงุมัสกัตสนามบนิประเทศโอมาน เพือ่รอเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ 
02.20น.  เหนิฟ้ากลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิโอมานแอร ์เทีย่วบนิที ่WY811 
11.20น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิประเทศไทย 

...................................................................................................... 
 

ในกรณีทีผู่โ้ดยสารอยูต่า่งจงัหวดั หากมกีารออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรอืต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้ให้

เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯทราบทกุคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋ทกุประเภท  

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในกรณีทีท่วัรม์กีารยกเลกิการเดนิทาง  
หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

หมายเหต ุ   
ก าหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัขบวนรถไฟ และเรอืส าราญ โดยมติอ้งแจง้ให้

ทราบลว่งหนา้ แตท่ ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยัเป็นหลกั 
 ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรอืมาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง จะมกีารเปลีย่นแปลงขนาดของ

พาหนะทีใ่ชใ้นการน าเทีย่ว ตลอดรายการทวัร ์โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ในกรณีทีค่ณะออกเดนิทางต า่กวา่ 15 ทา่น หรอืต า่กวา่มาตรฐานของการยนืยนัการเดนิทาง ทางผูจ้ดัรายการ ขอพจิารณา

ยกเลกิการเดนิทาง หรอื เรยีกเก็บคา่ทวัรเ์พิม่เตมิ ทา่นละ 4,000 บาท 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารไป-กลับ กรงุเทพ -โอมาน–ไคโร –โอมาน-กรงุเทพ ชัน้ประหยัด โดยสายการบนิโอมานแอร ์และ น ้าหนัก

กระเป๋าในการโหลดสมัภาระและเครือ่งใชส้ว่นตัว ทา่นละ 1 ชิน้ น ้าหนักไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม 
2.คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
3.คา่ทีพั่กหอ้งละ 2 ทา่นตามทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกนั รวมทัง้ส ิน้ 7 คนื 

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

7.คา่บรกิารน าทัวรโ์ดยมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหัวหนา้ทัวรค์นไทยมอือาชพีผูช้ านาญเสน้ทาง 
8.คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 2,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท วงเงนิคุม้ครองอาหารเป็นพษิ (โดย

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

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คา่จัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ภาษีมลูคา่ 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

ราคาเด็กเสรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 

ราคาเด็กไมเ่สรมิเตยีง 

(พกักบัผูใ้หญ ่2 
ทา่น) 

พกัเดยีวเพิม่ 

23-31 ม.ีค.62 52,555 บาท 51,555 บาท 50,555 บาท 10,500 บาท 

9-17 เม.ย.62 56,888 บาท 55,888 บาท 54,888 บาท 11,000 บาท 

11-19 เม.ย.62 56,888 บาท 55,888 บาท 54,888 บาท 11,000 บาท 

13-21 เม.ย.62 56,888 บาท 55,888 บาท 54,888 บาท 11,000 บาท 
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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 8 วนั เทา่กบั 32 USD)       

       พนักงานขบัรถ ทา่นละ 3 USD / ทา่น / วนั     (คดิเป็น 8 วนั เทา่กบั 24 USD) 

     คา่ทปิคา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ประมาณทา่นละ 4 USD คดิเป็น 9 วัน 36 USD 
กรณีจองนอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นการเดนิทาง ตอ้งท าวซีา่ทีเ่มอืงไทย โดยมคีา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิ 2,500 บาท / ทา่น และตอ้งใช ้เอกสารประกอบการ

ยืน่วซีา่ 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 ิ
 

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 ์ กรณีผูเ้ดนิทางจองนอ้ยกวา่ 20 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) 



 
 
 
 
 

CODE: PEY05 

 

 *** ในการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุยพนิจิของทางสถานฑตูฯ ซึง่ในบางกรณ ีอาจจะมกีารเรยีกเอกสารเพิม่เตมิจากทีไ่ดร้ะบไุว ้
หรอือาจจะมกีารเรยีกสมัภาษณ์ในบางครัง้ ซึง่อาจจะท าใหเ้กดิความไมส่ะดวกแกท่า่นได ้ 
*** อนึง่ระเบยีบของสถานฑตูฯ ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามแตส่ถานการณ์ และคณุสมบตัขิองลกูคา้ในแตล่ะราย หากทา่นมขีอ้

สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดต้ลอดเวลา ทางบรษัิทฯ จงึตอ้งกราบขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 
2.ตวัอยา่งเอกสารในการยืน่วซีา่ อยีปิต ์แบบON ARRIVAL  ในกรณี จองกอ่นเดนิทางมากกวา่ 21 วนั และสง่หนา้พาสปอรต์
ใหก้บัทางบรษิทักอ่นการเดนิทาง 21 วนั  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
   

 
 
 

 
 
 

 

หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง 

และมหีนา้ทีเ่หลอืไวป้ระทบัตราไมน่อ้ยกวา่ 2 หนา้ กรณีทีส่ง่หนา้พาสปอรต์เหลอืนอ้ยกวา่6เดอืนในวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯก็
จะสามารถยืน่วซี่ากรุป๊ใหไ้ดต้ามปกต ิแตท่างบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบกรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ถา้สายการบนิปฎเิสธไมใ่หข้ ึน้เครือ่ง  

** กรณี ถอืหนงัสอืเดนิทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิ ** 

 

**ในกรณีทีผู่โ้ดยสาร มไีฟลท์เดนิทางภายในประเทศหรอืระหวา่งประเทศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวนัเดนิทางทีท่า่นไดท้ าการจองไว้

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

 
 
 


