
 

 

รหัสทัวร PVC1902531 

ทัวรอียิปต SPECIAL EGYPT 5 วัน 3 คืน (WY) 
กีซา   เมมฟส   ซัคคารา   อเล็กซานเดรีย   กรุงไคโร   ลองเรือแมน้ําไนล 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต 
 

 
 
 
 
 



 

 

พักโรงแรมระดับสี่ดาว  พรอมรายการลองแมนํ้าไนล ชมระบําหนาทองอันลือช่ือของอียิปต 
ขอเชิญทองเท่ียว อียิปต ยอนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย คนหา
ดินแดนแหงตํานานอันลี้ลับของ ฟาโรห ชม มหาปรามิด 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกซึ่งมี

ประวตัิศาสตรอันยาวนานมากกวา 5,000 ป 
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  

05.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศ ช้ัน 4 แถว T เคานเตอร T01-T05 สายการบินโอมานแอร ซึ่งมี
เจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสมัภาระแกทาน 

09.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมานแอร  สูเมืองมัสกัต โดยเที่ยวบิน   “WY818”  
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
12.35 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน เพ่ือเปลี่ยนเครื่อง และเดินทางสูเมือง

ไคโร ประเทศอียิปต 
14.50 น. เดินทางจากเมืองมัสกัต ประเทศโอมาน สูเมืองไคโร ประเทศอียิปต โดยสายการบิน

โอมานแอร เที่ยวบิน WY405 
17.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไคโร ประเทศอียิปต ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับ

สัมภาระในการเดินทางเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู เมืองไคโร (เวลาทองถิ่น)  
 คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 จาก น้ันนําทานเดินทางเขาสู โรงแรมที่พัก  PYRAMID PARK  HOTEL หรือ

เทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 

วนัที่สอง กีซา – เมมฟส – ซัคคารา 
เชา   บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําคณะเดินทางสู เมืองกีซา ซึ่งอยูไมไกลจากไคโรนักเพ่ือชม มหาปรามิด”หน่ึงใน
เจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก ทั้ง 3พระองค ซึ่งองคฟาโรหแหงอียิปตโบราณสรางขึ้น
เพื่อฝงพระศพของพระองคเอง นับเปนสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญและเกาแกที่สุด ของ
โลก ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 30 ป และกําลังแรงงานกวาแสนคน ตัดจากแทงหิน



 

 

ขนาดใหญมาก หินแตละกอนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แมแตกระดาษก็
สอดไมผาน ชมตัว สฟงซ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีสวนหัวเปนพระพักตร
ของฟาโรหและลําตัวเปนสิงโต  
(หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดตอที่หัวหนาทัวร ราคาประมาณ $10-15 เหรียญตอ
ทานตอหนึ่งตัว) 
 
 
 
 
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําคณะเดินทางสู เมืองเมมฟส ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาแกแหงแรกในยุคอียิปต

โบราณกวา 5,000 ป  เปน เมืองที่ ไดรับการบันทึกในประวัติศาสตรวามี
ความสําคัญในการรวมอียิปตบน และอียิปตลางใหเปนหน่ึงเดียวโดยกษัตริยเมนา 
ปฐมกษัตริยแหงราชวงศที่ 1 ที่น่ีทานจะไดชม รูปแกะสลักขนาดยักษ ดวยหินอลา
บาสเตอรของฟาโรหรามเสสที่ 2 ฝมือการแกะสลักเปนเยี่ยม ระหวางทางทานจะ
ไดเห็นตนอินทผาลัมขึ้นสวยงามเปนทิวแถว เดินทางตอไปยังเมืองโบราณที่ใกลกัน
อีกเมืองคือ ซัคคารา เพื่อชม ปรามิดขั้นบันได เปนสิ่งกอสรางขนาดใหญ ใชเปน
สถานที่ฝงพระศพของ กษัตริยซอเซอร และเปนตนแบบของ ปรามิดในยุคตอมา  

 
 
 
 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
              นําทานเขาสูที่พัก PYRAMIDS PARK HOTELหรือเทียบเทา 

 

 



 

 

วนัที่สาม       อเล็กซานเดรีย – กรุงไคโร – ลองเรือแมนํ้าไนล 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 
ถายรูปคูกับ ป�อมปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตน้ันเปนที่ตั้งของ 
ประภาคารฟาโรส ถือวาเปนหน่ึงในสิ่งมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ ปจจุบันเหลือ
เพียงสวนที่เปนฐานและไดมีรับการทะนุบํารุงตอเติมจากสุลตานเกยตเบย โดยรวบ
รามซากเดิมบางสวนเขามา พักผอนหยอนใจกับการชมทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่
สวยงาม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
บาย นําเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเปนเมืองสําคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต 

เดิมทีเปนหมูบานประมงเล็กๆ ที่ชื่อวา ราคอนดาห เมื่อ 1,200 ปกอนคริสตกาล 
จนเมื่อ 332 ปกอนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กวาปกอนพระเจาอเล็กซาน
เดอรมหาราชมาพบ จึงใหมีการปรับปรุงขยายเมืองเพ่ือ 
เปนเมืองหลวงและตั้งชื่อใหคลองจองกับชื่อของพระองค เมืองอเล็กซานเดรียน้ียัง
เปนสถานที่สําคัญในตํานานรักอันยิ่งใหญของ ราชินีเลอโฉมชื่อกองโลก พระนาง
คลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มารค แอนโทนี และปจจุบันเมืองน้ีใหญเปน
อันดับสองของประเทศ เปนเมืองพักผอนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน
ที่มีชื่อเสียงแหงหน่ึงของโลก ชม หลุมฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 
สิ่งมหัศจรรยแหงโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกวา 50,000 ศพ 
สุสานใตดินแหงน้ีมีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไวสําหรับลําเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เปนที่
ฝงศพ และชั้นที่ 3 ใชเปนที่รวมญาติเพ่ือระลึกถึงผูตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรคกัน
ทั้งวัน ซึ่งเลากันวาตอนที่นักโบราณคดีคนพบที่น่ีเปนครั้งแรก บนโตะยังมีขวดไวน
และจานวางอยู ชม เสาปอมเปย เปนสิ่งสําคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต 
เปนเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย เปนชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซีซา ผูนําที่
ยิ่งใหญแหงโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองไดกลายเปนศัตรูกันและปอมเปยไดหลบหนี
มายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต และไดถูกชาวอิยิปตฆาเสียชีวิต ปจจุบันน้ีเหลือ
เพียงแคเสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยูอยางโดดเดน และสฟงซอีกสองตัว / ไดเวลา
สมควรเดินทางกลับสูเมืองหลวงกรุงไคโร 



 

 

 
 
 
 

 
คํ่า  บริการอาหารคํ่าบุฟเฟตบนเรือลองไปตามแมนํ้าไนล ชมบรรยากาศอัน

งดงามยาม คํ่าคืนสองฟากฝم�งแมนํ้า พรอมชม และรวมสนุกกับการแสดง 
ระบําหนาทอง(Belly Dance) อันเลื่องช่ือและการแสดงพ้ืนเมืองตางๆ
ประกอบดนตรี 

        นําทานเขาสูที่พัก PYRAMIDS PARK HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วนัที่สี่          ไคโร – พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต – ตลาดขาน เอลคาลิลี ่
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานผานชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเปนอยูของชาวอิยิปตที่แออัดอยูในเมือง
หลวงถึง 15 ลานคน ซึ่งถือวาเมืองที่ติดอันดับในความแออัดของชุมชนอันดับตนๆ 
ของโลก ชม สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี ซึง่เร่ิมสรางในป ค.ศ. 1830 และเสร็จใน
ป ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรกีในแบบตามอยางออตโตมัน หรือ 
ตุรกีในปจจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหราซึง่เปนของขวัญในการแลกเปลี่ยน
กับอนุสาวรียปลายแหลมโอบิลิสกของรามเซสท่ีสอง เพื่อสรางสัมพันธไมตรีอันดี
ระหวางอียิปตฝร่ังเศส  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 
 
 
 

นําคณะเขาชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต อันเลื่องชื่อ เปนสถานที่ที่รวม
ศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด (คาบัตรเขาชมมัมมี่ของพระมหากษัตริยทั้ง 11 
พระองค ไมไดรวมอยูในรายการ หากทานสนใจเขาชมกรุณาติดตอที่หัวหนาทัวร 



 

 

คาเขาชมประมาณ 100 อิยิปตปอนด หรือ ประมาณ 20 USD) ชมโลงศพ
ทองคําแทพรอมหนากากทองคํา ของฟาโรหตุตันคาเมนอันดังกองโลก และ
สมบัติสวนตัวอีกมากมายของพระองค อาทิเชน เตียงบรรทม พัด ของเลนตาง ๆ 
รถศึกและเกาอ้ีบรรลังกทองคํา ซึ่งภาพบนพนักเกาอ้ีที่โรแมนติกมากเปนภาพของ
ฟาโรหตุตันคาเมนประทับอยูบนเกาอ้ีและมีพระมเหสีของพระองคกําลังทาน้ํามัน
หอมให ทั้งคูใสรองเทาแตะคนละขางอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผรอันลึกซึ้ง 
นอกจากน้ีทานยังจะไดชมสมบัติอันลํ้าคาอ่ืนๆ อีกจํานวนมากเชน แหวน สรอย
ขอมือ สรอยคอ ฝมือประณีต สิ่งของทั้งหมดลวนมีอายุเกาแกกวา 3,000 ป นํา
ทานไปชอปปم�งสิ้นคาพื้นเมืองอันงดงามที่ ตลาดขานเอลคาลีลี”ตลาดสําคัญ
ทางการคาขายของพื้นเและสินคาที่ระลึกที่ใหญที่สุดในกรุงไคโร ทานสามารถเลือก
ซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไมวาจะเปนขวดน้ําหอมที่ทําดวยมือ สินคาตางๆ 
เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึก
พื้นเมืองตางๆ 
 
 
 

 
คํ่า   บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 
วนัที่หา        สนามบินสุวรรณภูมิ 
01.30 น. เหินฟ�ากลับสู ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร เท่ียวบินที่ WY408 
07.10 น    คณะเดินทางกลับถึง สนามบินประเทศโอมาน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทาง

กลับสู กรงุเทพฯ  
09.05 น. ออกเดินทางจากเมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบินโอมานแอรเท่ียวบินที่ 

WY815 
17.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

 
 



 

 

หมายเหตุ  
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ 

จะยึดถือความปลอดภัยเปนหลัก 
 กรณีเดินทางไมถึง 15 ทาน ไมมีหัวหนาทวัรจากเมืองไทย  
 กรณีเดินทาง 10 ทาน และตองการหัวหนาทัวรจากเมืองไทย จายเพ่ิม ทานละ 

2,500 บาท 
 
 

ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร, รถไฟ หรือตั๋ว
เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจงใหเจาหนาที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งกอนทําการออก

ตั๋วทุกประเภท  
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวรมีการยกเลิกการ

เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 

อัตราคาบริการ 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1.     คาตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการ

บินอิยิปต 
2.     คาภาษีสนามบินทุกแหง 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 

ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเดก็เสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริม
เตียง 
(พักกับผูใหญ 2 

ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

30 ธ.ค.-03 ม.ค.63 37,999 บาท      37,999  บาท     36,999 บาท 4,500 
บาท 



 

 

3.     คาท่ีพักหองละ 2 ทานตามท่ีระบุในรายการหรอืระดับเดียวกัน รวมทั้งส้ิน 2 คืน 
4.     คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
5.     คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ + คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุ

ตามรายการ  
6.     คาวีซาประเทศอียิปต (วีซากรุป) ใชเวลาในการยื่นวีซากอนการเดินทาง 20 วัน (สําหรับผู

ถือหนังสือเดินทางไทย) 
7.     คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรคนไทยมืออาชีพผูชํานาญเสนทาง 
8.     คาประกันอุบัติ เหตุในการเดินทางวงเงิน 2 ,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 

500,000 บาท วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทย
วา ”อาหารเปนพิษเทาน้ัน”) 

(หมายเหตุ: คาประกนัอุบิติเหตุสําหรับเด็กท่ีมีอายตุํ่ากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาภาษีมูลคา 7% และ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
3. คาขี่อูฐ, คาเขามุดลงไปในปรามิด, คาเขาชมหองมัมมี่ฟาโรห 11 พระองค ที่พิพิธภัณฑฯ 

และรายการอ่ืนท่ีไมไดระบุไวในรายการ 
4. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาอาหาร-เครื่องดื่ม ส่ังพิเศษนอกเหนือ

รายการ, มินิบารและทีวีชองพิเศษ ฯลฯ 
5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 4 USD / ทาน / วัน     (คิดเปน 4 วัน เทากับ 16 

USD)       
     พนักงานขับรถ ทานละ 3 USD / ทาน / วัน     (คิดเปน 4 วัน เทากับ 12 USD) 
     คาทิปคาทิปหัวหนาทัวร ประมาณทานละ 4 USD / ทาน / วัน คดิเปน 5 วัน เทากับ 

20 USD 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่นั่งจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วนั)พรอมสงสําเนา
หนังสือเดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 
 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไมสามารถ 
คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋วเครื่องบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

***หมายเหตุ*** 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถ

ทํากรุปไดอยางนอย 15 ทาน  ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือ
จัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

3. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ 
และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง 
หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุ
ตาง ๆ 

4. ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัว 
ตามสถานการณดังกลาว 

5. เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการ
ใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 



 

 

หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซาประเทศอียิปตและขอตาง ๆ 
*** ในการยื่นขอวีซา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทาน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ครบตามที่ระบุ พรอมสงมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซา ไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการ
เดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของ
ทานได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมเอง หากตองการยื่นวีซาอีกครั้ง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมี
การเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากที่ไดระบุไว หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณในบางครั้ง ซึ่งอาจจะ
ทําใหเกิดความไมสะดวกแกทานได  
*** อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติ
ของลูกคาในแตละราย หากทานมีขอสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได
ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตองกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
*** บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ 
และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหายความลาชา หรือ อุบัตเิหตุตาง ๆ 
*** ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตาม
สถานการณดังกลาว 
*** เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืน
เงินในทุกกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. เอกสารประกอบขอวีซาเขาประเทศอียิปต กรณีจองเดินทางนอยกวา 21 วัน  
- หนังสือเดินทาง 
   ตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และตองมีหนาวางเหลือ
สําหรับประทับตราวีซา และตราประทับ  เขาประทบัเขา-ออกอยางนอย 4 หนาเต็ม 
- รูปถาย 
   ตองเปน  ขนาด 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และตองเปนรูปถายที่มีพื้นหลังสี
ขาว เทาน้ัน ทางสถานฑูตไมรับพิจารณารูปถายที่เปนรูปสต๊ิกเกอร หรือรูปพิมพจาก
คอมพิวเตอร รูปโพลาลอยด และรูปถายที่มีวิวดานหลัง หรือรูปที่นํามาตัดตอ 
- หลักฐานการงาน 
  กรณีเปนเจาของกิจการ ตองแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางแสดงความเปนเจาของกิจการ เปนกรรมการ หรือ หุนสวน  (ไม
ตองใชตวัจริง) 
  ***** สําคัญมาก จะตองเซ็นชื่อรับรองสําเนา และประทับตราบรษิทัเปนสําคัญ ***** 
กรณีเปนพนักงาน ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหนวยงานที่สังกัด มี
ขอความระบุตําแหนง เงินเดือน รายได   วันเริ่มทํางาน และชวงเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาหยุด
งาน เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และจะตองประทับตราบรษิัทรับรองเปนสําคัญ   
กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรยีน หรือสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยู พรอมตราประทับของ    
  ทางโรงเรียน (เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พรอมทั้ง
เซ็นช่ือรับรองสําเนา 
- หลักฐานการเงิน 
  ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเดินทาง จากทางธนาคารเปนภาษาอังกฤษ เทาน้ัน(ไม
เอา STATEMENT) 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวอยางเอกสารในการย่ืนวีซา อียิปต แบบON ARRIVAL  ตองสงใหกับทางบริษัทกอน
การเดินทาง 21 วัน 
 

 
 
  

 
 


