
  
 

 

 

 

 

 
 

พกัโรงแรมระดบัสี่ดาว  พรอ้มรายการล่องแม่น ้าไนล ์ชมระบ าหนา้ทอ้งอนัลือชื่อของอียิปต ์
ขอเชิญท่องเท่ียว อียิปต ์ยอ้นรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย ์คน้หา
ดินแดนแห่งต านานอนัลี้ ลบัของ ฟาโรห ์ชม มหาปีรามิด 1ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกซึ่งมี

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานมากกว่า 5,000 ปี 
 

 

 



  
 

 

 

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  

05.30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว T 
เคานเ์ตอร ์T01-T05 สายการบินโอมานแอร ์ซ่ึงมีเจา้หน้าที่บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้มอ านวยความ
สะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน 

09.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมานแอร ์ สู่เมืองมสักตั โดยเที่ยวบิน   “WY818”  บริการอาหารและ 
  เคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
12.35 น. เดินทางถึงสนามบนิ กรุงมสักตั ประเทศโอมาน เพื่อเปลี่ยนเคร่ือง และเดินทางสู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ 

14.50 น. เดินทางจากเมืองมสักตั ประเทศโอมาน สู่เมืองไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบินโอมานแอร ์เที่ยวบิน 
WY405 

17.25 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองไคโร ประเทศอียิปต์ ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรบัสัมภาระในการเดินทาง
เรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาทอ้งถิ่น)  

 ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมที่พกั PYRAMID PARK  HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

วันที่สอง กีซ่า – เมมฟิส – ซัคคาร่า 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากไคโรนักเพื่อชม มหาปีรามิด”หน่ึงในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยข์อง
โลก ทั้ง 3พระองค์ ซ่ึงองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสรา้งข้ึนเพื่อฝังพระศพของพระองค์เอง นับเป็น
สิ่งก่อสรา้งที่ย่ิงใหญ่และเก่าแก่ที่สุด ของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั้งสิ้ น 30 ปี และก าลังแรงงานกว่าแสนคน 
ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หินแต่ละกอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน 
ชมตัว สฟิงซ ์ที่แกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละล าตัวเป็นสิงโต  
(หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดต่อที่หวัหนา้ทวัร ์ราคาประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อหน่ึงตวั) 
 
 
 
 
 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซ่ึงเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็น

เมืองที่ไดร้ับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความส าคญัในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่างใหเ้ป็นหน่ึง
เดียวโดยกษัตริยเ์มนา ปฐมกษัตริยแ์ห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่น่ีท่านจะไดช้ม รูปแกะสลักขนาดยกัษ์ ดว้ยหินอ
ลาบาสเตอรข์องฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝีมือการแกะสลกัเป็นเย่ียม ระหว่างทางท่านจะไดเ้ห็นตน้อินทผาลัม
ข้ึนสวยงามเป็นทิวแถว เดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกลก้ันอีกเมืองคือ  ซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิด
ข้ันบนัได เป็นสิ่งก่อสรา้งขนาดใหญ่ ใชเ้ป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริยซ์อเซอร ์และเป็นตน้แบบของ ปี
รามิดในยุคต่อมา  



  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
              น าท่านเขา้สู่ที่พกั PYRAMIDS PARK HOTELหรือเทียบเทา่ 

วันที่สาม       อเล็กซานเดรีย – กรุงไคโร – ล่องเรือแม่น ้าไนล ์
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ถ่ายรูปคู่กบั ป้อมปราการซิ
ทาเดล (CITADEL) ซ่ึงในอดีตน้ันเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหน่ึงในสิ่งมหศัจรรยข์องโลก
ยุคโบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและไดม้ีรับการทะนุบ ารุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดย
รวบรามซากเดิมบางส่วนเขา้มา พกัผ่อนหย่อนใจกบัการชมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนที่สวยงาม 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
บ่าย น าเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซ่ึงเป็นเมืองส าคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้าน

ประมงเล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือ
ประมาณ 2,300 กว่าปีก่อนพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จึงใหม้ีการปรบัปรุงขยายเมืองเพื่อ 
เป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อใหค้ล้องจองกับชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียน้ียังเป็นสถานที่ส าคัญใน
ต านานรกัอนัย่ิงใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อกอ้งโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมนั มาร์ค แอน
โทนี และปัจจุบันเมืองน้ีใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกบัทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงแห่งหน่ึงของโลก ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย  1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใตด้ินแห่งน้ีมีสามชั้น 
ชั้นที่ 1 มีไวส้ าหรับล าเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใชเ้ป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึง
ผูต้าย โดยมีการเลี้ ยงสังสรรคก์นัทั้งวัน ซ่ึงเล่ากนัว่าตอนที่นักโบราณคดีคน้พบที่น่ีเป็นครั้งแรก บนโต๊ะยัง
มีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย ์เป็นสิ่งส าคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสา
แกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผูน้ าที่ย่ิงใหญ่แห่งโรมัน ซ่ึงภายหลงัทั้ง
สองไดก้ลายเป็นศัตรูกนัและปอมเปย์ไดห้ลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และไดถู้กชาวอิยิปต์
ฆ่าเสียชีวิต ปัจจุบันน้ีเหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว / ได้
เวลาสมควรเดินทางกลบัสู่เมืองหลวงกรุงไคโร 

 
 
 
 

 
ค า่  บริการอาหารค า่บุฟเฟตบ์นเรือล่องไปตามแม่น ้าไนล ์ชมบรรยากาศอนังดงามยาม ค า่คืนสอง

ฟากฝัง่แม่น ้า พรอ้มชม และร่วมสนุกกับการแสดง ระบ าหนา้ทอ้ง(Belly Dance) อันเลื่องชื่อและ
การแสดงพื้ นเมืองต่างๆประกอบดนตรี 

        น าท่านเขา้สู่ที่พกั PYRAMIDS PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 



  
 

 

 

 

วันที่ส่ี          ไคโร – พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์– ตลาดข่าน เอลคาลิลี่ 
เชา้   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านผ่านชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอิยิปต์ที่แออดัอยู่ในเมืองหลวงถึง 15 ลา้นคน 
ซ่ึงถือว่าเมืองที่ติดอนัดับในความแออดัของชุมชนอนัดับตน้ๆ ของโลก ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี ซ่ึง
เร่ิมสรา้งในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบตามอย่าง
ออตโตมนั หรือ ตุรกีในปัจจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซ่ึงเป็นของขวญัในการแลกเปลี่ยนกบั
อนุสาวรียป์ลายแหลมโอบิลิสกข์องรามเซสที่สอง เพื่อสรา้งสมัพนัธไมตรีอนัดีระหว่างอียิปต์ฝรัง่เศส  

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ่น 

 
 
 
 
 

น าคณะเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์อนัเลื่องชื่อ เป็นสถานที่ท่ีรวมศิลปะวตัถุโบราณมากมาย
ที่สุด (ค่าบตัรเขา้ชมมมัมี่ของพระมหากษัตริยท์ั้ง 11 พระองค์ ไม่ไดร้วมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเขา้
ชมกรุณาติดต่อที่หวัหน้าทัวร ์ค่าเขา้ชมประมาณ 100 อิยิปต์ปอนด์ หรือ ประมาณ 20 USD) ชมโลงศพ
ทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค า ของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังกอ้งโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมาย
ของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อี้ บรรลังก์ทองค า ซ่ึงภาพบนพนัก
เกา้อี้ ที่โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรหต์ุตันคาเมนประทับอยู่บนเกา้อี้ และมีพระมเหสีของพระองคก์ าลัง
ทาน ้ามันหอมให ้ทั้งคู่ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดงถึงความรกัความเผื่อแผรอันลึกซ้ึง นอกจากน้ีท่าน
ยังจะได้ชมสมบัติอันล ้าค่าอื่นๆ อีกจ านวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต สิ่งของ
ทั้งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี น าท่านไปชอ้ปป้ิงสิ้ นคา้พื้ นเมืองอนังดงามที่ ตลาดข่านเอลคาลี
ลี”ตลาดส าคญัทางการคา้ขายของพื้ นเและสินคา้ที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซ้ือของ
พื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน ้าหอมที่ท าดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชร
พลอยลวดลายแบบอาหรบั พรม และของที่ระลึกพื้ นเมืองต่างๆ 

 
 
 

 
 
ค า่   บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วันที่หา้        สนามบินสุวรรณภูมิ 
01.30 น. เหินฟ้ากลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินโอมานแอร ์เที่ยวบินที่ WY408 
07.10 น    คณะเดินทางกลบัถึง สนามบินประเทศโอมาน เพื่อรอเปลี่ยนเคร่ืองเพื่อเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ  
09.05 น. ออกเดินทางจากเมืองมสักตั ประเทศโอมาน โดยสายการบินโอมานแอรเ์ที่ยวบินที่ WY815 
17.45 น. เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ ประเทศไทย 

 



  
 

 

 

 

หมายเหตุ  

• ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือความปลอดภยั
เป็นหลกั 

• กรณีเดินทางไม่ถงึ 15 ท่าน ไม่มีหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย  

• กรณีเดินทาง 10 ท่าน และตอ้งการหวัหนา้ทวัรจ์ากเมืองไทย จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท 
 
 

ในกรณีที่ผูโ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวัด หากมีการออกบตัรโดยสารรถทวัร,์ รถไฟ หรือตัว๋เครื่องบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯทราบทุกครั้งก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท  
มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนในกรณีที่ทวัรม์ีการยกเลิกการเดินทาง  

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง 
 

อตัราค่าบริการ 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
1.     ค่าตัว๋เคร่ืองบินโดยสารไป-กลบั กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ ชั้นประหยดั โดยสายการบินอิยิปต์ 
2.     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3.     ค่าที่พกัหอ้งละ 2 ท่านตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกนั รวมทั้งสิ้ น 2 คืน 
4.     ค่ารถปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที่ช านาญเสน้ทาง  
5.     ค่าอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ + ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  
6.     ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใชเ้วลาในการย่ืนวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วนั (ส าหรบัผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 
7.     ค่าบริการน าทัวรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น และหวัหน้าทัวรค์นไทยมืออาชีพผูช้ านาญเสน้ทาง 
8.     ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท 
        วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทยจ์ะตอ้งระบุในใบรบัรองแพทยว์่า ”อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน”) 

(หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กที่มีอายุต า่กว่า 6 เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า 75 ปี 
ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1. ค่าจดัท าหนังสือเดินทาง 
2. ค่าภาษีมูลค่า 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
3. ค่าข่ีอูฐ, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมี่ฟาโรห์ 11 พระองค ์ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ไดร้ะบุ

ไวใ้นรายการ 

อตัราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 

(พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดียวเพิ่ม 

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



  
 

 

 

 

4. ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซกัรีด, ค่าอาหาร-เคร่ืองดื่ม สัง่พิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบาร์และทีวี
ช่องพิเศษ ฯลฯ 

5. ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ่น ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน     (คิดเป็น 4 วัน เท่ากับ 16 USD)       
       พนักงานขบัรถ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน     (คิดเป็น 4 วัน เท่ากับ 12 USD) 

     ค่าทิปค่าทิปหวัหน้าทัวร ์ประมาณท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน คิดเป็น 5 วัน เท่ากับ 20 USD 

 
เงื่อนไขในการจองทวัร ์
งวดที่ 1 : ส ารองที่นัง่จ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วัน)พรอ้มส่งส าเนาหนังสอืเดินทาง 
งวดที่ 2 :ช าระยอดส่วนที่เหลือ กอ่นการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 20 วัน  
หากไม่ช าระคา่ใชจ้่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมัต 

บัญชี  

1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์2010 จ ำกัด 

         เลขที่บัญชี 116-4-39949-3 ธนำคำรกรุงเทพ สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

2. ชื่อบัญชี นำยธเนษฐ ลักษณะวิลำศ 

3. เลขที่บัญชี 008-2-42513-8 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงล ำพู บัญชีออมทรัพย์ 

 

กรณียกเลิก 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมัดจ  า บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที่เกิดข้ึนจริง ณ วันน้ัน ที่ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจ  าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเต็มจ  านวน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

***หมายเหตุ*** 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางกอ่นล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 

ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ีทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวรแ์ละเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย 
การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบตัิเหตุต่าง ๆ 

4. ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามัน 
หรือ ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

5. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 
ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 
 



  
 

 

 

 

 
 
 
 
 

หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซ่าประเทศอยีิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 
*** ในการย่ืนขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหค้รบตามที่ระบุ พรอ้มส่ง
มอบเอกสารประกอบการย่ืนวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทาง
สถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมตัิวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการย่ืนวีซ่าอีกครั้ง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม
จากที่ไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณ์ในบางครั้ง ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 
*** อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกคา้ในแต่ละราย 
หากท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ที่น้ี 
*** บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือการ 
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพิ่มที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย
ความล่าชา้ หรือ อุบตัิเหตุต่าง ๆ 
*** ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึ้ น ตามอตัราค่าน ้ามนัหรือ
ค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ท่ีจะปรบัราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดังกล่าว 
*** เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
 
 

1. เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศอียิปต ์กรณีจองเดินทางนอ้ยกว่า 21 วัน  
- หนังสือเดินทาง 
   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือส าหรบัประทับตราวีซ่า และ
ตราประทับ  เขา้ประทับเขา้-ออกอย่างน้อย 4 หน้าเต็ม 
- รูปถ่าย 
   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายที่มีพื้ นหลงัสีขาว เท่าน้ัน ทางสถานฑูตไม่
รบัพิจารณารูปถ่ายที่เป็นรูปสติ๊ กเกอร ์หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายที่มีวิวดา้นหลงั หรือรูปที่
น ามาตัดต่อ 
- หลกัฐานการงาน 
  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ดินทาง
แสดงความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้ัวจริง) 
  ***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนา และประทับตราบริษัทเป็นส าคญั ***** 
กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการท างานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที่สงักดั มีขอ้ความระบุต าแหน่ง เงินเดือน 
รายได ้  วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาที่ไดร้บัอนุมตัิใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และจะตอ้งประทับตราบริษัท
รบัรองเป็นส าคญั   
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัที่ก าลงัศึกษาอยู่ พรอ้มตราประทับ
ของ    



  
 

 

 

 

  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน) และส าเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทั้งเซ็นชื่อรบัรองส าเนา 
- หลกัฐานการเงิน 
  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่าน้ัน(ไม่เอา STATEMENT) 

 
ตัวอย่างเอกสารในการยื่นวีซ่า อียิปต ์แบบON ARRIVAL  ตอ้งส่ง
ใหก้บัทางบริษัทก่อนการเดินทาง 21 วนั 
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