เดินทางกับสายการบินประจาชาติอิยปิ ต์แอร์ (MS)
พักโรงแรมระดับสี่ดาว พร้อมรายการล่องแม่น้ าไนล์ ชมระบาหน้าท้องอันลือชื่อของอียิปต์
 เมื องเมมฟิ ส และ ซัคคาร่า ซึ่ งเป็ นเมื องหลวงแห่งแรกของอี ยิปต์โบราณสถานที่ ต้ังของปี รามิ ด
ขั้นบันได ซึ่งเป็ นต้นกาเนิ ดของปี รามิดในยุคแรกและต่อมาของอียปิ ต์
 เมืองกีซ่า เป็ นสถานที่ต้งั ของ มหาปี รามิดและสฟิ งซ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยซึ่งมีชื่อเสียงก้องโลก
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 กรุงไคโร ชม พิพิธภัณฑ์อียปิ ต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ,
หน้ากากฟาโรห์ และโลงศพทองคาแท้, ห้องแสดงสมบัติของฟาโรห์ รวมไปถึ งมัมมี่ ชม สุเหร่าแห่ ง
โมฮัมหมัดอาลี ซึ่งมีอายุกว่า 800 ปี ตั้งตระหง่านบนยอดเขาใจกลางกรุงไคโร ช้อปปิ้ งสิ้ นค้าพื้ นเมืองอัน
งดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี ” ท่ านสามารถเลื อกซื้ อของพื้ นเมื องสวยๆ มากมาย ไม่ว่าเป็ นขวด
น้ าหอมที่ ทาด้วยมือ สินค้าต่างๆ ที่ ทาจากหนั งอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบ
อาหรับพรม และของที่ระลึกต่างๆ พร้อมรับประทานอาหารคา่ และชมการแสดงอันน่ าตื่นตาตื่นใจบน
เรือ
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ
20:30 น.

23.59 น.
วันที่สอง
04.10 น.
เช้า

เที่ยง

คณะผูเ้ ดิ นทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4
แถว Q เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวย
ความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน
 ออกเดินทางโดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961
ไคโร – เมมฟิ ส – ซัคคคาร่า – ปี ระมิด – สฟิ งค์ – กีซ่า
ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระในการเดินทางเรียบร้อย
แล้ว นาท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั ่วโมง) เข้าโรงแรมเพื่อ
รับประทานอาหาร
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนาคณะเดินทางไป เมืองเมมฟิ ส ซึ่งเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า
5,000 ปี เป็ นเมืองที่ได้รบั การบันทึกในประวัติศาสตร์วา่ มีความสาคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์
ล่าง ให้เป็ นหนึ่ งเดียวโดยกษัตริยเ์ มนา ปฐมกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่นี่ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาด
ยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ฝี มือการแกะสลักเป็ น
เยี่ ย ม ระหว่างทางท่ านจะได้เห็ นตัวฐานรากของสถานที่ โบราณและรูป
แกะสลัก จากหินที่ ยงั หลงเหลืออยู่ในระดับพื้ นดิ น และต้นอิน ทผาลัมขึ้ น
สวยงามเป็ นทิวแถว แล้วเดินทางต่อไปยังเมือ งโบราณที่ใกล้กนั อีกเมืองคือ
ซัค คาร่ า เพื่ อชม ปี รามิ ด ขั้น บัน ได เป็ นสิ่ งก่ อ สร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็ น
สถานที่ฝังพระศพของ กษัตริยซ์ อเซอร์ และเป็ นต้นแบบของปี รามิดในยุค
ต่อมา ท่านจะได้ทราบเรื่องของปี รามิดตั้งแต่ผูส้ ร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง
การตัดหินและอื่นๆ อีกนานับประการที่น่าพิศวงชวนให้คน้ หา
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

นาคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อเข้าชม “มหาปี รามิด” หนึ่ งในเจ็ดสิ่ง
มหัศจรรย์ของโลก ) เป็ นชื่อเรียกของสถานที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพ
ลิสโบราณ(ปั จจุบนั คือ ไคโร) ครอบคลุมพื้ นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบ
สูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็ นที่ต้งั ของมหาปิ รามิด 3 องค์ ซึ่งองค์
ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้างขึ้ นเพื่อฝั งพระศพของพระองค์เอง นับเป็ น
สิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้ น 30 ปี
สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิ ท
มาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซึ่งประกอบด้วย
1) ปิ รามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิ รามิดคูฟู สร้างในพื้ นที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สร้างด้วย
หินแกรนิ ต 2.3 ล้านแท่ง น้าหนักกว่ากว่า 60 ตันภายในมีหอ้ งโถงหลายห้อง ห้องโถงใหญ่ ห้องโถง
พระราชา ห้องโถงพระราชินี เป็ นปิ รามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวกันว่าอาจนาวิหารเซ็นต์ปิเตอร์ที่กรุง
โรมรวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที่ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ รวมไว้ในปิ รามิดแห่งนี้ ได้
อย่างสบาย
2) ปิ รามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิ รา
มิด 10 เมตร สร้างบนเนิ นดินขนาดใหญ่ จึงทาให้ดูสง่ากว่าปิ รามิด 2 องค์ กินเนื้ อที่ประมาณ 1.6 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร มีหอ้ งโถงกว้าง 2 ห้อง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก
3) ปิ รามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที่สุด สูง
66.45 เมตร ปั จจุบนั สูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร
ชม “สฟิ งซ์” ที่แกะสลักจากเนิ นหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็ นพระพักตร์ของฟาโรห์และลาตัวเป็ นสิงโต
ท่านอาจจะขี่อฐู กลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมูป่ ี รามิดเป็ นฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวตาม
อัธยาศัย (หรือเข้าไปชมภายในตัวปี ระมิดซึ่งเชื่อว่าเป็ นที่ฝังพระศพขององค์ฟาโรห์ผสู ้ ร้างปี ระมิด
นั้น ภายในสร้างเป็ นห้องโถงใหญ่ มีทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไปดูได้ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยูใ่ น
ค่าบริการทัวร์ และต้องไปเข้าคิวซื้ อบัตรเอง เนื่องจากในแต่ละวันจะมีผเู ้ ข้าชมได้ไม่เกินวันละ
300 คนเท่านั้น)
แวะชม ศู น ย์ก ลางการท า “กระดาษปาปี รุ ส ” ซึ่ ง เป็ นกระดาษชนิ ดแรกของโลกท าจากต้น กก
(PAPYRUS) ใช้บันทึ กข้อความสรรเสริญ เทพเจ้าและเหตุ การณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชม
โรงงานผลิตหัวน้ าหอม PERFUME FACTORY ซึ่ งกล่าวกันว่าการทาน้ าหอมแบบนี้ สืบทอดมาตั้งแต่
สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็ นศูนย์กลาง แหล่งผลิดหัวน้ าหอมขนาดใหญ่ให้กบั ยี่หอ้
แบรนด์เนมดัง ๆหลายยี่หอ้ อีกด้วย
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คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันทีส่ าม
05.00 น.

ไคโร-อาบูซิมเบล-อัสวาน - ล่องเรือสาราญ
 บริการอาหารเช้า แบบกล่อง โดยทางโรงแรมจะเตรียมไว้ให้
ได้เวลาอันสมควร นาทุกท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองอาบูซิมเบล
ออกเดินทางสู่ เมืองอาบูซิมเบล โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 417
(ใช้เวลาบิน 2.40 ชั ่วโมง โดยแวะจอดรับ-ส่ง คนที่เมืองอัสวาน คณะยังไม่ลงนะครับ เพราะเราลง
ที่เมือง อาบูซิมเบล)
ถึง สนามบินเมืองอาบูซิมเบล
นาทุกท่าน ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ่งประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และวิหารของ
เนเฟอร์ต ารี ซึ่ งเป็ นมเหสี ที่ รัก ของพระองค์ วิ ห ารอาบู ซิ ม เบลงดงาม
ยิ่งใหญ่ และมีชื่อก้องโลกเพราะเมื่อมีการสร้างเขื่อนขนาดยักษ์ที่ อัสวาน
ทาให้วิหาร 17 แห่งจมอยู่ใต้น้ า จนองค์การยูเนสโก้ตอ้ งมาช่วยยกให้และ
มหาวิห ารอาบูซิมเบลก็ถูกยกขึ้ นสูงจากพื้ นดิ น 65 เมตร ซึ่ งเป็ นงานที่
ยากมาก ใช้เวลาทั้งสิ้ น 4 ปี สิ้ นค่าใช้จ่าย 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน
วิหารใหญ่มีหอ้ งบูชาและมีรูปสลัก 4 องค์นัง่ อยู่ หนึ่ งในนั้นคือ ฟาโรห์ราม
เสสที่ 2 พร้อมด้วยเทพเจ้าต่างๆ อีก 3 องค์ และทุกปี วันที่ 22 ก.พ. และวันที่ 22 ต.ค. ลาแสงแรกของ
พระอาทิตย์จะสาดส่องเข้าไปต้องรู ปสลัก และว่ากันว่าวันที่ 22 ก.พ. ตรงกับวันประสูติของฟาโรห์ราม
เสสที่ 2 ขณะที่ วนั ที่ 22 ต.ค. ตรงกับวัน ขึ้ นครองราชย์ของพระองค์ แสดงให้เห็ น ถึ งความเจริ ญ ทาง
วิทยาการทางการคานวณของชาวอียิปต์โบราณ
 บริการอาหารกลางวัน ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน
เหินฟ้ าสู่ อัสวาน โดยเที่ยวบินที่ MS 420 (ใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที)
ถึง เมืองอัสวาน จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เรือสาราญที่พกั ซึ่งเป็ นเรือสาราญขนาดใหญ่
ล่องไปตามแม่น้ าไนล์
 บริการอาหารคา่ บนเรือ ( บุฟเฟต์ ) และ พักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว
อัสวาน
 บริการอาหารเช้าบนเรือ
จากนั้นนาท่านไปชม เขื่อนยักษ์อสั วาน หรืออีกชื่อหนึ่ งเรียกว่า High Dam ที่สร้างขึ้ นในปี คศ 1960 เพื่อ
ช่วยให้มีน้ าหล่อเลี้ ยงไร่นาตลอดปี อีกทั้งยังใช้พลังน้ าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ าเพื่อให้เพียงพอกับความ
ต้องการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้ องกันน้ าไหลท่วมจาก
แม่น้ าไนล์เวลาฝนตกหนัก ซึ่งเขื่อนนี้ มีความยาว 36,000 เมตร
ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที่เกิดจากการสร้าง
เขื่อนสร้างแม่น้ าไนล์ คือ ทะเลสาบนัสเซอร์ ( Nasser ) มี

08.15 น.

10.55 น.

เที่ยง
………. น.
………. น.
คา่
วันที่สี่
เช้า
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บ่าย
คา่
วันที่หา้
เช้า

เทีย่ ง

ความลึก 80 เมตรและกว้าง 10 เมตร จากนั้นนาท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก์ แกะสลักจากหน้าผาซึ่งยังไม่
แล้วเสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็ นแท่งหินมหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแล้ว แต่มีรอยราวจึงทิ้ งค้างไว้
เช่นนั้น แท่งหินนี้ เป็ นของพระนางฮัทเชปซุท หากไม่แตกร้าวจะเป็ นเสาโอเบลิสก์ที่สูง 41 เมตร หนัก
1,200 ตัน เสาโอเบลิสก์นี้เป็ นอนุ สาวรียช์ นิ ดหนึ่ งของอียิปต์โบราณ สร้างเพื่อบูชาแด่เทพ อามุน -รา
หรือ สุริยะเทพ /
 บริการอาหารกลางวันบนเรือ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามหน้าเมืองอัสวาน ล่องไปตามแม่น้ า
ไนล์
ล่องเรือเรือใบโบราณ เรือเฟลุคกะ( Felucca) ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical Gardens) เป็ นที่
ศูนย์รวมพันธ์ไม้นานาชนิ ด, สุสานอากาข่าน, วิวชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวเมืองอัสวานสองข้างทาง ฯลฯ
 บริการอาหารคา่ บนเรือและพักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว ซึ่งมีสถานบันเทิงต่างๆไว้ให้ทุก
ท่านได้เพลิดเพลิน อาทิเช่น ไนท์คลับ, สระว่ายน้ า, ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ
อัสวาน – คอมออมโบ – เอ็ดฟู - ลุก๊ ซอร์
 บริการอาหารเช้า ขณะ เรือล่องไป คอมออมโบ (Kom Ombo)
ชุมชนที่ต้งั อยูต่ ิดริมแม่น้ าไนล์ บ้านเรือนส่วนใหญ่สูงเพียง 1 หรือ 2 ชั้น
ระหว่างทางผ่านแหล่งเพาะปลูกที่สาคัญริมแม่น้ าไนล์ เรือเทียบท่าหน้า
วิหารคอม ออมโบ นาท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขา
เล็กๆ ที่ล้าออกมาถึงแม่น้ าไนล์ สามารถเห็นวิวของแม่น้ าไนล์อนั งดงาม
คาว่า “คอม” เป็ นภาษาอาหรับ หมายถึงภูเขาเล็กๆ วิหารนี้ เกือบเป็ น
วิหารดะโครโพลิสของกรีก หินที่ใช้สร้างแตกต่างกับวิหารอื่นๆ อาจเป็ น
เพราะถูกปกคลุมด้วยทรายเป็ นเวลานาน การวางแบบของพื้ นที่แปลกและเป็ นเฉพาะตัว เป็ นวิหารของ
เทพเจ้าสององค์ คือ เทพโซเบค (Sobek) เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ มีรูปร่างเป็ นมนุ ษย์แต่เศียรเป็ น
จระเข้ และ เทพเจ้าฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจ้าแห่งการแพทย์อียิปต์โบราณ วิหารนี้ สร้างบนเนิ นเขา
ริมฝั ่งแม่น้ าไนล์ เป็ นบริเวณที่มีจระเข้ชุกชุมในสมัยโบราณ วัดนี้ จึงบูชาเทพโซเบก ซึ่งมีหวั เป็ นจระเข้
และมีจระเข้มมั มี่เก็บรักษาไว้ ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ซึ่งเป็ นรูปแบบของเครื่องแต่งกาย
ในการทาภาพยนตร์ และภาพแกะสลักที่สาคัญ คือ ภาพแกะสลักการแพทย์แผนโบราณ โดยเฉพาะ
ภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์โบราณ และปฏิทินโบราณ มีรา้ นค้ามากมายตั้งอยู่ตลอดแนวท่าเรือ
ขายเสื้ อผ้าและสินค้าพื้ นเมือง
 บริการอาหารกลางวันบนเรือ ขณะเรือล่องต่อไป เมืองเอ็ดฟู
เรือเทียบท่านาท่าน นั ่งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู ซึ่งได้รบั การยกย่องว่า เป็ นวิหารอียิปต์โบราณ
ที่ยงั คงสภาพสมบูรณ์ที่สุด ตั้งอยูศ่ ูนย์กลางของบริเวณที่อยูอ่ าศัย สร้างขึ้ นเพื่อบูชา เทพเจ้าฮอรัส
(Horus) มีเศียรเป็ นเหนี่ ยว เป็ นเทพเจ้าแห่งความดีและฉลาดรอบรู ้ มองได้ไกลเหมือนตาเหยี่ยว อดีต
วิหารถูกปกคลุมด้วยทรายเกือบถึงยอดตัวเสาและหัวเสาเป็ นเวลานาน ปี ค.ศ. 1860 มีการขนทราย
ปรากฏว่า
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ตัววิหารยังแข็งแรง แน่ นหนา ขนาดของวิหารยาว 137 เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนที่วดั ได้ 79 เมตร
ตรงด้านหน้าและสูง 36 ม. วิหารนี้ มีขนาดใหญ่และสวยงาม
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับเรือ (กรุณาทิปคนขับรถม้าท่านละ
US$ 1) เรือล่องผ่านสันดอนที่เอ็ดน่ า ระดับน้ าต่างกันประมาณ 6
เมตร ท่านสามารถชมการเปิ ดประตูน้ าและการถ่ายระดับน้ าได้
บนชั้นดาดฟ้ าของเรือ นาท่านชม วิหารลักซอร์ (The Temple of
Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริยแ์ ห่งเทพ เช่นกัน
วิหารแห่งนี้ ได้รบั การบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหาร
ประกอบด้วยซุม้ ประตูขนาดใหญ่และรูปสลักหินแกรนิ ตขนาด มหึมา สลักเป็ นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และ
มหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิ ตขนาดใหญ่ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ(เฮ
โรกริฟฟิ ค) เพื่อสรรเสริญเทพเจ้าอมอนรา ซึ่งท่านอาจจะได้เห็นเสาเช่นนี้ อีกที่ ปลาซ เดอ ลา ทริออง
(Place de la Triamph) เมืองปารีส ประเทศฝรัง่ เศส (แต่เอ๊ะ! ทาไมจึงมีเหมือนกันเล่าอียิปต์ไปเอามา
จากฝรั ่งเศสหรือ? ลองหาคาตอบดูละกัน) ภาพสลักที่วิหารแห่งนี้ ก็ถือได้ว่าน่ าสนใจไม่นอ้ ย เช่น ภาพ
ขบวนนักรบเดินแถว ที่สลักอย่างแตกต่างกันว่าเป็ นนักรบชนชาติใดบ้าง เห็นแล้วก็ชวนให้นึกถึงภาพ
สลักขบวนนักรบที่ปราสาทหินในเขมร (ที่วา่ ของกลุ่มเสียม --- สยาม จะเดินแตกแถวกัน) นอกจากนั้น
ด้านหน้าวิหารจะมี ถนนสฟิ งซ์หน้าแพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กิโลเมตรใช้เป็ นทางเชื่อมระหว่าง
วิหารลักซอร์กบั วิหารคาร์นัค
 บริการอาหารคา่ บนเรือ หลังอาหารชมการแสดง (ขึ้ นอยู่กบั รายการของเรือ) ค้างคืนบนเรือ
เรือจอดที่ลุก๊ ซอร์ เดิมชื่อธีบส์ เดิมเป็ นเมืองหลวงเก่า ปกครองโดยราชวงศ์ที่ 18 และ 19 ห่างจากกรุง
ไคโร 675 กม.ตั้งอยูส่ องฝั ่งแม่น้ าไนล์ พื้ นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่แห้งแล้ง เป็ นเมืองที่เต็มไปด้วยโบราณสถาน
มีประวัติมากว่า 3,000 ปี
ลุก๊ ซอร์ – ไคโร
 บริการอาหารเช้าบนเรือ พร้อมกับเช็คเอาท์ (เป็ นธรรม
เนียมที่จะต้องให้ทิปแก่พนักงานบนเรือท่านละ 2 USD ต่อวัน)
นาท่านเดินทางข้ามไปฝั ่งตะวันตกของแม่น้ าไนล์ (West Bank)
หรือ นครธีบส์ในสมัยอียิปต์โบราณ อดีตเชื่อว่าเป็ นที่อยูข่ องคน
ตาย หรือ นครของผูว้ ายชนม์ (Necropolis of Thebes) เต็มไปด้วย
กลุ่มโบราณสถานที่มีประวัติน่าพิศวง ปั จจุบนั เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชม หุบผากษัตริย ์ (Valley of
the Kings) เป็ นที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ตั้งอยูท่ ี่เทือกเขาทีบนั ท่านสามารถเลือกเข้าชมได้
เพียง 3 สุสาน ด้านหน้าทางเข้าสุสานฟาโรห์บนยอดเขานั้นดูคล้ายปลายแหลมยอดปิ รามิด เป็ นการ
เลือก
6

เที่ยง

18.20 น.
19.30 น.
คา่

วันที่เจ็ด
เช้า

หวงซุย้ ในการฝั ่งศพ ให้คล้ายว่าฝั งอยูใ่ ต้ปิรามิด สุสานเหล่านี้ เป็ นสุสานที่ถูกเลือกให้เป็ นสุสานที่เก็บ
มัมมี่และสมบัติของกษัตริยถ์ ึง 63 สุสาน แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกัน ขึ้ นอยูก่ บั ระยะเวลา
ครองราชย์ สุสานเริ่มสร้างเมื่อฟาโรห์ครองราชย์ และปิ ดเมื่อฟาโรห์สิ้นพระชนม์ ภายในหลุมมี
จิตรกรรมที่งดงามสีสดใสราวกับเพิ่งวาดเสร็จไม่นานนี้ (ไม่รวมค่าเข้าสุสานของฟาโรห์ตุตนั คามอน
ท่านละ 100 อิยิปปอนด์ ถ้าต้องการชมกรุณาติดต่อไกด์) ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of
QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชื่อ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปี มาแล้วเป็ นที่ประดิษฐานพระศพ
ของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต รูจ้ กั ในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์ ที่
รุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์
ชมอนุสาวรียแ์ ห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้
เป็ นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3 ประมาณ 2,000 กว่าปี ก่อน เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่าง
รุนแรง ทาให้ตวั วิหารพังลงมา เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็ นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียว
มีเนื้ อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนาโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรป
ไปวางได้ถึง 10 หลัง มหาวิห ารแห่งนี้ เริ่มก่ อสร้างในสมัย ฟาโรห์ทุ
ตโมซิ ส ที่ 1 เพื่ อ ถวายแด่ เทพอมอน-รา เมื่ อ กว่า 3,600 ปี มาแล้ว
หลังจากนั้น ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ่มสร้างเพิ่มเติม ทาให้วิหารมีขนาด
ใหญ่ขึ้นอย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแล้ว ขอให้ทุกท่าน
ลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีใดในการขนย้ายเสา และ
หิน พร้อมทั้งการแกะสลักลวดลาย ซึ่งเมื่อท่านเห็นความสูงแล้วก็จะยิ่งทาให้นึกไม่ออกก็เป็ นได้ ว่าเขาใช้
วิธีทาอย่างไร
นาทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินลักซอร์ เพื่อเดินทางกลับเมืองไคโร
เหินฟ้ าสู่ กรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ MS 360 (ใช้เวลาบินประมาณ 50 นาที)
ถึง สนามบินเมืองกรุงไคโร หลังจากรับสัมภาระในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
ไคโร-พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอียิปต์-สนามบิน
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นเช็คเอ้าท์
จากนั้นนาคณะเดินทางเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์
อันเลื่องชื่อของโลกเป็ นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด
ในโลกแห่งหนึ่ งชม โลงศพทองคาแท้พร้อมหน้ากากทองคาของ
ฟาโรห์ตุตนั คาเมนและสมบัตสิ ่วนตัวอีกมากมายของพระองค์
อาทิ เตียงบรรทม รถศึกและเก้าอี้ บรรลังก์ทองคาซึ่งภาพบนพนัก
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เก้าอี้ โรแมนติกมาก เป็ นภาพของฟาโรห์ตุตนั คาเมนนัง่ อยูบ่ นเก้าอี้ และมเหสีของพระองค์กาลังทาน้ ามัน
หอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคนละข้างอันแสดงถึงความรักอันลึกซึ้ ง นอกจากนี้ ท่านยังจะได้ชมสมบัติอนั
ล้าค่าอื่นๆ อีกจานวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝี มือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุ
เก่าแก่กว่า 3,300 ปี (ชมมัมมี่ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมันมี่ของกษัตริยท์ ้งั 11 พระองค์ ค่าเข้า
ชมไม่ได้รวมอยูใ่ นรายการ ประมาณ 100 อิยปิ ต์ปอนด์)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคารท้องถิ่น
นาทุกท่านขึ้ นชม ป้ อมปราการ (Citadel) ซึ่งถูกสร้างขึ้ นโดย ผูน้ าซาลาดินในปี ค.ศ.1176และเสร็จในปี
ค.ศ. 1182 เพื่อใช้ในการต่อสูใ้ นสงครามครูเสด ซึ่งภายในสามารถชมที่พกั และที่ต้งั ของรัฐบาลในสมัย
นั้น ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดย
สถาปนิ กชาวกรีกตามแบบอย่างออตโตมันหรือตุรกีในปั จจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็ น
ของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับอนุ สาวรียป์ ลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเสสที่ 2 เพื่อเป็ นการสร้าง
สัมพันธไมตรีอนั ดีระหว่างอียิปต์และฝรัง่ เศส พร้อมทั้งจะได้ชมวิวเมืองไคโรจากมุมสูงอิสระเลือกซื้ อสิ้ น
ค้าพื้ นเมืองมากมายที่ “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลาดสาคัญทางการค้าขายของพื้ นเมืองและแหล่งสินค้าที่
ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื้ อของพื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นขวดน้ าหอม
ที่ทาด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึก
แบบพื้ นเมือง
 บริการอาหารคา่ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น / หลังจากนั้น นาท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร
 เหินฟ้ าสูก่ ลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MS 960 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั ่วโมง)
สนามบินสุวรรณภูมิ
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจมิรลู ้ ืม
******************************************
อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง
26 ม.ค.-02 ก.พ.62
05-12 ก.พ. 62
16-23 ก.พ. 62
05-13 มี.ค. 62
16-23 มี.ค. 62
19-26 มี.ค. 62
23-30 มี.ค. 62
09-16 เม.ย. 62
11-18 เม.ย. 62
30 เม.ย.-07 พ.ค. 62

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
57,999 บาท

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
57,999 บาท

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
57,999 บาท

พักเดียวเพิ่ม

59,999 บาท

59,999 บาท

59,999 บาท

7,500 บาท

58,999 บาท

57,999 บาท

56,999 บาท

7,500 บาท

60,999 บาท

59,999 บาท

58,999 บาท

7,500 บาท

58,999 บาท

58,999 บาท

57,999 บาท

7,500 บาท
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7,500 บาท

ในกรณีที่ผโู ้ ดยสารอยูต่ ่างจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร์, รถไฟ หรือตั ๋วเครือ่ งบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯทราบทุกครั้งก่อนทาการออกตั ๋วทุกประเภท
มิฉะนั้นทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้ นในกรณีที่ทวั ร์มีการยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

หมายเหตุ
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ทางบริษทั ฯ
จะยึดถือความปลอดภัยเป็ นหลัก
 ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง
จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของพาหนะทีใ่ ช้ในการนาเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่คณะออกเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน หรือต ่ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการ
เดินทาง ซึ่งทางผูจ้ ดั รายการคิดราคาไว้ที่ 20 ท่าน ทางผูจ้ ดั รายการ ขอพิจารณายกเลิก
การเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มเต็ม ท่านละ 4,000 บาท
***เด็กที่อายุ เกิน 6 ขวบ บังคับต้องเสริมเตียงค่ะ***
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ–ไคโร–อาบูซิมเบล– อัสวาน// ลุกซอร์-ไคโร–กรุงเทพ ชั้นประหยัด
โดยสายการบิน อียิปต์แอร์
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
3. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่านในโรงแรมระดับ 5 ดาว ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
รวมทั้งสิ้ น 2 คืน และบนเรือ 3 คืน
4. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง
5. ค่าอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
7. ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุป๊ ) ใช้เวลาในการยื่นวีซ่าก่อนการเดินทาง 20 วัน (สาหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย)
8. ค่าบริการนาทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผูช้ านาญเส้นทาง
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุม้ ครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านั้น”)
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็กที่มีอายุตา่ กว่า 6 เดือน และ ผูใ้ หญ่อายุมากกว่า 75 ปี
ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าภาษี มลู ค่า 7% และ ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
3. ค่าขี่อูฐ, ค่าเข้ามุดลงไปในปิ รามิด, ค่าเข้าชมห้องมัมมี่ฟาโรห์ 11 พระองค์ ที่พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื่นที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในรายการ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม สัง่ พิเศษนอกเหนื อรายการ, มินิบาร์และทีวี
ช่องพิเศษ ฯลฯ
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน (คิดเป็ น 6 วัน เท่ากับ 24 USD)
พนักงานขับรถ ท่านละ 3 USD / ท่าน / วัน
(คิดเป็ น 6 วัน เท่ากับ 18 USD)
ค่าทิปค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 4 USD / ท่าน / วัน เทียบเท่ากับไกด์ทอ้ งถิ่น (คิดเป็ น 8 วัน เท่ากับ 32 usd)
กรณีจองน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง ต้องทาวีซ่าที่เมืองไทย โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2500 บาท / ท่าน
และต้องใช้ เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า รายละเอียดตามท้ายโปรแกรมทัวร์
เงื่อนไขในการจองทัวร์
งวดที่ 1 : สารองที่นั ่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน 1 วัน)พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 23 วัน
หากไม่ชาระค่าใช้จ่ายภายในกาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต

กรณียกเลิก
ยกเลิ กหลังจากวางเงิน มัด จา บริษั ทฯจะคิ ดค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้ นจริง ณ วัน นั้ น ที่ ไม่ สามารถ คืน เงิน ได้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋
เครื่องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจาห้องพัก เป็ นต้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทาเรื่องยื่นเอกสารไปยังสาย
การบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื่อให้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นการ ซึ่งไม่สามารถ
แจ้งได้วา่ สามารถคืนเงินได้ท้งั หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ้ นอยูก่ บั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรม
และในทุกๆบริการอื่นๆเป็ นสาคัญ

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่ง
ในกรณีนี้ทาง บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ท้งั หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถา้ ต้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่น ๆ ที่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย
ความล่าช้า หรือ อุบตั ิเหตุต่าง ๆ
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ราคานี้ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื่องบิน ณ ปั จจุบนั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้ น ตามอัตราค่าน้ ามัน หรือ
ค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก
ปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
หากลูกค้ าท่ านใด ยื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติ ลูกค้ าต้ องชาระค่ ามัดจาที่ 10,000 บาท และค่ าวีซ่าตามทีส่ ถานฑูตฯ เรียก
เก็บ
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมตั วิ ีซ่าประเทศอียปิ ต์และข้อต่าง ๆ

1. เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศอียปิ ต์ กรณีจองเดินทางน้อยกว่า 21 วัน
- หนังสือเดินทาง
ต้องมีอายุเหลือการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือสาหรับประทับตราวีซ่า และ
ตราประทับ เข้าประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 4 หน้าเต็ม
- รูปถ่าย
ต้องเป็ น ขนาด 2 นิ้ ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 ใบ และต้องเป็ นรูปถ่ายที่มีพื้นหลังสีขาว เท่านั้น ทางสถานฑูต
ไม่รบั พิจารณารูปถ่ายที่เป็ นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง หรือรูป
ที่นามาตัดต่อ
- หลักฐานการงาน
กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ต้องแสดง สาเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ มีชื่อของผูเ้ ดินทาง
แสดงความเป็ นเจ้าของกิจการ เป็ นกรรมการ หรือ หุน้ ส่วน (ไม่ตอ้ งใช้ตวั จริง)
***** สาคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองสาเนา และประทับตราบริษัทเป็ นสาคัญ *****
กรณีเป็ นพนักงาน ต้องมีหนังสือรับรองการทางานจากทางบริษัท หรือหน่ วยงานที่สงั กัด มีขอ้ ความระบุตาแหน่ ง
เงินเดือน รายได้ วันเริ่มทางาน และช่วงเวลาที่ได้รบั อนุ มตั ิให้ลาหยุดงาน เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้อง
ประทับตราบริษัทรับรองเป็ นสาคัญ
กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับ
ของ
ทางโรงเรียน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสาเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
- หลักฐานการเงิน
ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผูเ้ ดินทาง จากทางธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ เท่านั้น(ไม่เอา STATEMENT)
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุ มตั ิวีซ่าประเทศอียิปต์และข้อต่าง ๆ
*** ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่ง
มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทาง
สถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุ มตั ิวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีก
ครั้ง)
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*** ในการพิจารณาอนุ มตั ิวีซ่า จะอยูใ่ นดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม
จากที่ได้ระบุไว้ หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทาให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้
*** อนึ่ งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกค้าในแต่ละราย
หากท่านมีขอ้ สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้

2.ตัวอย่างเอกสารในการยืน่ วีซ่า อียปิ ต์ แบบON ARRIVAL ต้องส่งให้กบั ทาง
บริษทั ก่อนการเดินทาง 21 วัน

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
และมีหน้าที่เหลือไว้ประทับตราไม่นอ้ ยกว่า 2 หน้า
** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม **
**ในกรณีที่ผโู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับวันเดินทาง
ที่ท่านได้ทาการจองไว้กบั ทางบริษทั ฯ กรุณาแจ้งให้กบั ทางเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการชาระเงินค่าตั ๋ว
ดังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี**
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