
 

 

รหัสทัวร PVC1903116 
ทัวรอียิปต SPECIAL EGYPT 5 วัน 3 คืน (WY) 
กีซา  เมมฟส  ซัคคารา อเล็กซานเดรีย  กรุงไคโร  ลองเรือแมน้ําไนล พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
อียิปต  
 

 
 
พักโรงแรมระดบัส่ีดาว  พรอมรายการลองแมน้ําไนล ชมระบําหนาทองอันลือช่ือของอียิปต 
ขอเชิญทองเที่ยว อียิปต ยอนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย คนหา
ดินแดนแหงตํานานอันล้ีลับของ ฟาโรห ชม มหาปรามิด 1ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกซึ่งมี
ประวติัศาสตรอันยาวนานมากกวา 5,000 ป 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ 
05.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกนั ณ สนามบินสุวรรณภมูิ   อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง

ประเทศ ช้ัน 4 แถว T เคานเตอร T01-T05 สายการบินโอมานแอร ซึ่งมีเจาหนาที่
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกดานสัมภาระแกทาน 

09.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมานแอร  สูเมืองมัสกัต โดยเท่ียวบนิ   “WY818”  
บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 

12.35 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงมัสกตั ประเทศโอมาน เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง และเดินทางสูเมือง
ไคโร ประเทศอียิปต 

14.50 น. เดินทางจากเมืองมัสกัต ประเทศโอมาน สูเมอืงไคโร ประเทศอียิปต โดยสายการบิน
โอมานแอร เที่ยวบิน WY405 

17.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมอืงไคโร ประเทศอียิปต ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับ
สัมภาระในการเดินทางเรียบรอยแลว นําทานเดินทางสู เมืองไคโร (เวลาทองถิ่น)  

 ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
 จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมท่ีพัก PYRAMID PARK  HOTEL หรือ

เทียบเทาระดับ 4 ดาว 
 
วนัที่สอง กีซา – เมมฟส – ซัคคารา 
เชา   บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 

นําคณะเดินทางสู เมืองกีซา ซึ่งอยูไมไกลจากไคโรนกัเพ่ือชม มหาปรามิด”หน่ึงใน
เจ็ดสิ่งมหัศจรรยของโลก ท้ัง 3พระองค ซึ่งองคฟาโรหแหงอียิปตโบราณสรางขึ้น
เพ่ือฝงพระศพของพระองคเอง นับเปนสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญและเกาแกที่สุด ของ
โลก ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 30 ป และกําลังแรงงานกวาแสนคน ตัดจากแทงหิน
ขนาดใหญมาก หินแตละกอนวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแตกระดาษก็
สอดไมผาน ชมตัว สฟงซ ท่ีแกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีสวนหัวเปนพระพักตร
ของฟาโรหและลําตัวเปนสิงโต  
(หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดตอท่ีหัวหนาทัวร ราคาประมาณ $10-15 เหรียญตอทาน
ตอหน่ึงตัว) 
 
 
 
 
 



 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําคณะเดินทางสู เมืองเมมฟส ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาแกแหงแรกในยุคอียิปต

โบราณกวา 5,000 ป เปนเมืองที่ไดรับการบันทึกในประวติัศาสตรวามี
ความสําคัญในการรวมอียิปตบน และอียิปตลางใหเปนหน่ึงเดียวโดยกษัตริยเมนา 
ปฐมกษัตริยแหงราชวงศที่ 1 ท่ีน่ีทานจะไดชม รูปแกะสลักขนาดยักษ ดวยหินอลา
บาสเตอรของฟาโรหรามเสสที่ 2 ฝมือการแกะสลักเปนเยี่ยม ระหวางทางทานจะ
ไดเห็นตนอินทผาลัมข้ึนสวยงามเปนทิวแถว เดินทางตอไปยังเมืองโบราณท่ีใกลกัน
อีกเมืองคือ ซัคคารา เพ่ือชม ปรามิดขั้นบันได เปนสิง่กอสรางขนาดใหญ ใชเปน
สถานที่ฝงพระศพของ กษัตริยซอเซอร และเปนตนแบบของ ปรามิดในยุคตอมา  

 
 
 
 
 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
              นําทานเขาสูท่ีพัก PYRAMIDS PARK HOTELหรือเทียบเทา 

 

วนัที่สาม       อเล็กซานเดรีย – กรุงไคโร – ลองเรือแมน้ําไนล 
เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 
ถายรูปคูกับ ป�อมปราการซิทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตน้ันเปนท่ีต้ังของ 
ประภาคารฟาโรส ถือวาเปนหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ ปจจุบันเหลือ
เพียงสวนที่เปนฐานและไดมีรับการทะนุบํารุงตอเติมจากสุลตานเกยตเบย โดยรวบ
รามซากเดิมบางสวนเขามา พักผอนหยอนใจกับการชมทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่
สวยงาม 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น 
บาย นําเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเปนเมอืงสําคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต 

เดิมทีเปนหมูบานประมงเล็กๆ ท่ีช่ือวา ราคอนดาห เม่ือ 1,200 ปกอนคริสตกาล 
จนเมือ่ 332 ปกอนครสิตกาลหรือประมาณ 2,300 กวาปกอนพระเจาอเล็กซาน
เดอรมหาราชมาพบ จงึใหมีการปรบัปรุงขยายเมืองเพื่อ 
เปนเมืองหลวงและต้ังช่ือใหคลองจองกับช่ือของพระองค เมืองอเล็กซานเดรียน้ียัง
เปนสถานที่สําคัญในตาํนานรักอันยิ่งใหญของ ราชินีเลอโฉมช่ือกองโลก พระนาง



 

 

คลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มารค แอนโทนี และปจจุบันเมืองน้ีใหญเปน
อันดับสองของประเทศ เปนเมืองพักผอนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน
ท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึงของโลก ชม หลุมฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 ส่ิง
มหัศจรรยแหงโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมกีวา 50,000 ศพ สุสาน
ใตดินแหงน้ีมีสามช้ัน ช้ันท่ี 1 มีไวสําหรับลําเลียงโลงและศพ ช้ันที่ 2 เปนท่ีฝงศพ 
และช้ันท่ี 3 ใชเปนท่ีรวมญาติเพ่ือระลึกถึงผูตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรคกันทั้งวัน 
ซึ่งเลากันวาตอนท่ีนักโบราณคดีคนพบที่น่ีเปนคร้ังแรก บนโตะยังมขีวดไวนและ
จานวางอยู ชม เสาปอมเปย เปนสิ่งสําคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต เปน
เสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย เปนชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซีซา ผูนําที่
ยิ่งใหญแหงโรมัน ซึ่งภายหลังท้ังสองไดกลายเปนศัตรูกันและปอมเปยไดหลบหนี
มายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต และไดถูกชาวอิยิปตฆาเสียชีวติ ปจจุบันน้ีเหลือ
เพียงแคเสาโบราณแบบกรกี ต้ังอยูอยางโดดเดน และสฟงซอีกสองตัว / ไดเวลา
สมควรเดินทางกลับสูเมืองหลวงกรุงไคโร 
 
 
 
 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ําบุฟเฟตบนเรือลองไปตามแมน้ําไนล ชมบรรยากาศอันงดงาม

ยาม ค่ําคืนสองฟากฝم�งแมน้ํา พรอมชม และรวมสนุกกบัการแสดง ระบําหนาทอง
(Belly Dance) อันเลื่องช่ือและการแสดงพ้ืนเมืองตางๆประกอบดนตร ี

        นําทานเขาสูที่พัก PYRAMIDS PARK HOTEL หรือเทียบเทา 
 
วนัที่ส่ี          ไคโร – พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต – ตลาดขาน เอลคาลิลี่ 
เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานผานชม กรงุไคโร สภาพชีวิตความเปนอยูของชาวอิยิปตที่แออัดอยูในเมือง
หลวงถึง 15 ลานคน ซึ่งถือวาเมืองที่ติดอันดบัในความแออัดของชุมชนอันดับตนๆ 
ของโลก ชม สุเหราแหงโมฮมัหมัดอาลี ซึ่งเร่ิมสรางในป ค.ศ. 1830 และเสร็จในป 
ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอยางออตโตมัน หรือ ตุรกี
ในปจจุบัน ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหราซึง่เปนของขวัญในการแลกเปล่ียนกับ
อนุสาวรียปลายแหลมโอบิลิสกของรามเซสที่สอง เพื่อสรางสัมพันธไมตรีอันดี
ระหวางอียิปตฝร่ังเศส  



 

 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถิ่น 
 
 
 
 
 

นําคณะเขาชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต อันเล่ืองช่ือ เปนสถานที่ท่ีรวม
ศิลปะวตัถุโบราณมากมายที่สุด (คาบตัรเขาชมมัมมี่ของพระมหากษตัริยทั้ง 11 
พระองค ไมไดรวมอยูในรายการ หากทานสนใจเขาชมกรุณาติดตอทีห่ัวหนาทัวร 
คาเขาชมประมาณ 100 อิยิปตปอนด หรือ ประมาณ 20 USD) ชมโลงศพทองคํา
แทพรอมหนากากทองคํา ของฟาโรหตุตันคาเมนอันดังกองโลก และสมบัติสวนตัว
อีกมากมายของพระองค อาทิเชน เตียงบรรทม พัด ของเลนตาง ๆ รถศกึและ
เกาอ้ีบรรลังกทองคํา ซึง่ภาพบนพนักเกาอ้ีที่โรแมนติกมากเปนภาพของฟาโรหตุตัน
คาเมนประทบัอยูบนเกาอ้ีและมีพระมเหสีของพระองคกําลังทาน้ํามันหอมให ทั้งคู
ใสรองเทาแตะคนละขางอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผรอันลึกซ้ึง นอกจากน้ี
ทานยังจะไดชมสมบัติอันลํ้าคาอ่ืนๆ อีกจํานวนมากเชน แหวน สรอยขอมือ 
สรอยคอ ฝมือประณีต ส่ิงของทั้งหมดลวนมีอายุเกาแกกวา 3,000 ป นําทานไปช
อปปم�งส้ินคาพื้นเมืองอันงดงามที่ ตลาดขานเอลคาลีล”ีตลาดสําคัญทางการคาขาย
ของพ้ืนเและสินคาท่ีระลึกท่ีใหญท่ีสุดในกรุงไคโร ทานสามารถเลือกซื้อของ
พ้ืนเมืองสวยๆ มากมาย ไมวาจะเปนขวดนํ้าหอมท่ีทําดวยมือ สินคาตางๆ เคร่ือง
ทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกพ้ืนเมือง
ตางๆ 
 
 
 

 
 
ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภตัตาคาร  

ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 
 

วนัที่หา        สนามบินสุวรรณภูม ิ
01.30 น. เหินฟ�ากลับสู ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร เท่ียวบินที่ WY408 



 

 

07.10 น    คณะเดินทางกลับถึง สนามบินประเทศโอมาน เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ืองเพ่ือเดินทาง
กลับสู กรุงเทพฯ  

09.05 น. ออกเดินทางจากเมืองมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบินโอมานแอรเที่ยวบินท่ี 
WY815 

17.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทย 
 
หมายเหตุ  
 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะ

ยึดถือความปลอดภัยเปนหลัก 
 กรณีเดินทางไมถงึ 15 ทาน ไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย  
 กรณีเดินทาง 10 ทาน และตองการหัวหนาทัวรจากเมืองไทย จายเพิ่ม ทานละ 2,500 

บาท 
 
ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร, รถไฟ หรือต๋ัวเครื่องบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจงใหเจาหนาท่ีของบริษัทฯทราบทุกคร้ังกอนทําการออกตั๋วทุกประเภท  
มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีท่ีทัวรมีการยกเลิกการเดินทาง  
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 
อัตราคาบริการ 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.     คาต๋ัวเครื่องบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ ช้ันประหยัด โดยสายการ
บินอิยิปต 
2.     คาภาษีสนามบินทุกแหง 
3.     คาที่พักหองละ 2 ทานตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกนั รวมท้ังสิ้น 2 คืน 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 
ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

ราคาเด็กไมเสรมิ
เตียง 
(พักกับผูใหญ 2 
ทาน) 

พักเดียว
เพิ่ม 

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

บาท 



 

 

4.     คารถปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
5.     คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ + คาบัตรเขาชมสถานทีแ่ละการแสดงทุกแหงที่ระบุ
ตามรายการ  
6.     คาวีซาประเทศอียิปต (วีซากรุป) ใชเวลาในการย่ืนวีซากอนการเดินทาง 20 วัน (สําหรับผู
ถือหนังสือเดินทางไทย) 
7.     คาบรกิารนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรคนไทยมืออาชีพผูชํานาญเสนทาง 
8.     คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงนิ 2,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 
บาท 
        วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปน

พิษเทาน้ัน”) 
(หมายเหตุ: คาประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กทีม่ีอายต่ํุากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายุมากกวา 75 ป 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหน่ึงของสัญญาฯ) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาภาษีมูลคา 7% และ คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 
3. คาข่ีอูฐ, คาเขามุดลงไปในปรามิด, คาเขาชมหองมัมมี่ฟาโรห 11 พระองค ท่ีพิพิธภัณฑฯ 

และรายการอ่ืนที่ไมไดระบุไวในรายการ 
4. คาใชจายสวนตัวอ่ืนๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซกัรีด, คาอาหาร-เครื่องด่ืม 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 วนั เทากับ 12 USD) 
    คาทิปคาทิปหัวหนาทัวร ประมาณทานละ 4 USD / ทาน / วนั คิดเปน 5 วัน เทากับ 20 

USD 
 
เง่ือนไขในการจองทัวร 
งวดที่ 1 : สํารองที่น่ังจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วนั)พรอมสงสําเนาหนังสือ
เดินทาง 
งวดที่ 2 :ชําระยอดสวนที่เหลือ กอนการเดินทางไมนอยกวา 20 วัน  
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 
 
 



 

 

กรณียกเลิก 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิ ณ วันน้ัน ท่ีไมสามารถ คืน
เงินได (ตัวอยางเชน คาต๋ัวเครื่องบิน, คาวีซา, คามดัจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

***หมายเหตุ*** 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วนั ในกรณีท่ีไมสามารถทํา

กรุปไดอยางนอย 15 ทาน  ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหา
คณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

3. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาต ิปฏิวัติ 
และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพ่ิมท่ีเกิดขึ้นทางตรง 
หรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบติัเหตุ
ตาง ๆ 

4. ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามัน หรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาต๋ัว 
ตามสถานการณดังกลาว 

5. เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

 
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซาประเทศอียปิตและขอตาง ๆ 
*** ในการย่ืนขอวีซา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทาน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให
ครบตามที่ระบุ พรอมสงมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซา ไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการ
เดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของทานไมสมบรูณ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของ
ทานได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมเอง หากตองการยื่นวซีาอีกคร้ัง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมี
การเรียกเอกสารเพ่ิมเติมจากท่ีไดระบุไว หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณในบางคร้ัง ซึ่งอาจจะ
ทําใหเกิดความไมสะดวกแกทานได  



 

 

*** อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติ
ของลูกคาในแตละราย หากทานมีขอสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได
ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตองกราบขออภัยมา ณ ท่ีน้ี 
*** บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติั 
และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางออม เชน การเจ็บป�วย การถกูทําราย การสูญหายความลาชา หรอื อุบัติเหตุตาง ๆ 
*** ราคาน้ีคิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบนิ ณ ปจจุบัน หากมีการปรบัราคาบัตรโดยสาร
สูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธ์ิที่จะปรับราคาต๋ัว ตาม
สถานการณดังกลาว 
*** เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆตาม
รายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืน
เงินในทุกกรณี 
 
1. เอกสารประกอบขอวีซาเขาประเทศอียิปต กรณีจองเดินทางนอยกวา 21 วัน  
- หนังสือเดินทาง 
   ตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และตองมีหนาวางเหลือ
สําหรับประทับตราวีซา และตราประทับ  เขาประทับเขา-ออกอยางนอย 4 หนาเต็ม 
- รปูถาย 
   ตองเปน  ขนาด 2 น้ิว ถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และตองเปนรูปถายท่ีมีพ้ืนหลังสี
ขาว เทาน้ัน ทางสถานฑูตไมรับพิจารณารูปถายที่เปนรูปสต๊ิกเกอร หรือรูปพิมพจาก
คอมพิวเตอร รูปโพลาลอยด และรูปถายท่ีมีววิดานหลัง หรือรูปที่นํามาตัดตอ 
- หลักฐานการงาน 
  กรณีเปนเจาของกิจการ ตองแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา และหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนที่มีชื่อของผูเดินทางแสดงความเปนเจาของกิจการ เปนกรรมการ หรือ หุนสวน  (ไม
ตองใชตัวจริง) 
  ***** สําคัญมาก จะตองเซ็นช่ือรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเปนสําคัญ ***** 
กรณีเปนพนักงาน ตองมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหนวยงานที่สังกัด มี
ขอความระบุตําแหนง เงินเดือน รายได   วันเร่ิมทํางาน และชวงเวลาท่ีไดรับอนุมัติใหลาหยุด
งาน เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน และจะตองประทับตราบริษัทรับรองเปนสําคัญ   
กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศกึษา ตองมีหนังสอืรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยู พรอมตราประทับของ    



 

 

  ทางโรงเรียน (เปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พรอมท้ัง
เซ็นช่ือรับรองสําเนา 
- หลักฐานการเงิน 
  ใบรับรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเดินทาง จากทางธนาคารเปนภาษาอังกฤษ เทาน้ัน(ไม
เอา STATEMENT) 
 
ตัวอยางเอกสารในการย่ืนวีซา อียิปต แบบON ARRIVAL  ตองสงใหกับทางบริษัทกอนการ
เดินทาง 21 วนั 
 
 

 
 
  
 
 


