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เที่ยวไคโร อเล็กซานเดีย  

ที่พักโรงแรม 5 ดาว รวมขี่อูฐชมวิว ล่องเรือชมโชว์ระบ าหน้าท้อง 

*** จุดทอ่งเที่ยวที่น่าสนใจ*** 

ปิระมิดกิซา่ – เมมฟสิ – ซักคารา่  พิพิธภณัฑ์แห่งชาติอียปิต์ – ล่องแม่น ้าไนล์

พร้อมชมโชวร์ะบ้าหนา้ท้อง – ช็อปปิ้งตลาดข่าน – นอนอเล็กซานเดีย 1คืน 

ก ำหนดกำรเดินทำงปี 2018:    

วันท่ี 1 /                                    กรุงเทพฯ     

21.00 น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร์ Q10-12  
   สายการบิน อียิปต์แอร์  
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วันท่ี 2/                      ไคโร– ปิระมิด – เมมฟิส -ซัคคำปิระมิดขั้นบันได  - L D 

00.50 น.      ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  MS961 BKK CAI   00.50-06.05 พักผ่อนอิสระบนเคร่ืองทีวีส่วนตัว 
  เวลาบิน 10 ชั่วโมง และเวลาในประเทศอียิปต์จะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.  
06.05 น.    ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต์ กรุณาสังเกตุป้าย GREETING EGYPT ก่อนผ่าน ต.ม                                
เช้า ถึงสนามบินไคโร น าท่านเดินทางสู่ปิระมิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก  เช่น มหาปิระมิดคีออฟ 

(Cheops)  ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ซึ่งมีหน้าที่
เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ เป็นเคร่ืองแสดงถึงอ านาจ ล าตัวเป็นสิงโตหมอบเพศผู้ มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์
เคฟเฟร โดยที่บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น  *** ขี่อูฐชมวิวปิระมิด พำโนรำมำวิว***  

       กรุณาทิปคนจูงอูฐ 1$ มุดใต้ปิระมิตประมาณ 20$ กรุณาติดต่อไกด์หรือหัวหน้าทัวร์ 
เที่ยง            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น SUN Z 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่า แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี ถูก

บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ามีความส าคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียว โดยฟาโรห์
นาเมอร์  ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูป
แกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเมืองเมมฟิส  อันจัดแสดง
รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอัสวานของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งมีพระพักตร์อัน
งดงาม ซึ่งสลักด้วยช่างฝีมือชั้นเยี่ยมไว้ในอาคารโปร่ง ซึ่งภายในยังจัดแสดงชิ้นส่วนวัตถุโบราณและรูปสลัก
จากวิหารส าคัญต่างๆในอียิปต์ ส่วนการจัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิงค์ และ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 โดยแต่ละองค์
จะสวมมงกุฎที่มีลักษณะแตกต่างกัน จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคำร่ำ  
(Sakkara) เพื่อชมปิระมิดขั้นบันได (Step pyramids) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพ
ของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปิรามิด  

ค่ า        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน WANG FU 
                    พักค้างคืน ณ ไคโร โรงแรม 5 ดำว  
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วันท่ี 3/              พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติอียิปต์ – ป้อมปรำกำร -  ตลำดข่ำน เอล คำลิลี่  B L D  

เช้า  รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม  - เช็คเอ้ำท์ออกจำกโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ าค่า  จัดต้ัง

ขึ้นในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดีชาวฝร่ังเศส  ชื่อ Auguste Mariette  ทั้งอาคารเก่าแก่และการตกแต่งภายใน
ได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชมหน้ากากทองค าของฟาโรห์ตุตันคาเมน  (Tutankhamun) 
และงานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ ากว่า 250,000 ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปีมาแล้ว  ชมรูปปั้นดินที่แสดงถึงชีวิตประจ าวัน
ของชาวอียิปต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ 1 ใน 2 ชิ้นที่มีชื่อของโลก (อีกชิ้นอยู่ที่เบอร์ลิน) ชมพระรูป
ของฟาโรห์อัคนาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวัติ ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต (ฟาโรห์สตรีองค์เดียวของอียิปต์) รถ
ศึก และเก้าอี้บัลลังก์ทองค า นอกจากนี้ท่านยังได้ชมสมบัติอันล้ าค่าอื่นๆ อีกมากมาย เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, 
สร้อยคอ ฝีมือประณีต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี  หากท่านต้องการเข้าชมห้องมัมมี่กษัตริย์ 2ห้อง ชมมัมมี่ขององค์
ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่นๆ (ต้องจ่ายค่าเข้าชมประมาณ 700บาท/100ปอนด์อียิปต์/ท่าน ) 

เที่ยง            รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
บ่าย ชม Citadel  ป้อมปรำกำรเก่ำแก่ สร้างเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันการ

รุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสด  อยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้
ไกลถึงปิรามิดที่กีซ่า ชม สุเหร่ำแห่งโมฮัมหมัด อำลี (Mohammad Ali) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร 
สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ 
ส่วนของสนาม  ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาด
เล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้า
สุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝร่ังเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์
จากวิหารลักซอร์ ที่ปัจจุบันต้ังอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส 

ค่ า        พิเศษ !!! รับประทานอาหารค่ า ล่องเรือแม่น้ าไนล์ชมวิวยามค่ า พร้อมชมโชว์ระบ าหน้าท้อง 
      พักค้างคืน ณ ไคโร โรงแรม 5 ดำว  
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วันท่ี 4/25 ก.พ                       ไคโร- อเล็กซำนเดรีย   B L  D 

08.00 น.       รับประทานอาหารเช้า - เช็คเอ้าท์ออกโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซำนเดรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) น าท่านถ่ายรูปคู่กับ ป้อมปราการซิทา
เดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเป็นที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือว่า เป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุค
โบราณ ปัจจุบันเหลือเพียงส่วนที่เป็นฐานและได้มีรับการทะนุบ ารุงต่อเติมจากสุลต่าน เกย์ตเบย์ โดยรวบราม
ซากเดิมบางส่วนเข้ามา พักผ่อนหย่อนใจกับการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่สวยงาม 

กลางวัน        รับประทำนอำหำร ณ ภัตรำคำร ซีฟู๊ดเซตเมนู 
น าท่านเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเป็นเมืองส าคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บ้านประมง
เล็กๆ ที่ชื่อว่า ราคอนดาห์ เมื่อ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปี ก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กว่าปี
ก่อนพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงและตั้งชื่อให้คล้อง
จองกับ ชื่อของพระองค์ เมืองอเล็กซานเดรียนี้ยังเป็นสถานที่ส าคัญในต านานรักอันยิ่งใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมชื่อ
ก้องโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มาร์ค แอนโทนี และปัจจุบันเมืองนี้ใหญ่เป็นอันดับสองของ
ประเทศ เป็นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีชื่อเสียงแห่ง หนึ่งของโลก ชม หลุมฝังศพ
ใต้ดินแห่งอเล็กซำนเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลำง  สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกว่า 50,000 ศพ 
สุสานใต้ดินแห่งนี้มีสามชั้น ชั้นที่ 1 มีไว้ส าหรับล าเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เป็นที่ฝังศพ และชั้นที่ 3 ใช้เป็นที่รวม
ญาติเพื่อระลึกถึงผู้ตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรค์กันทั้งวัน ซึ่งเล่ากันว่าตอนที่นักโบราณคดีค้นพบที่นี่เป็นคร้ังแรก 
บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจานวางอยู่ ชม เสาปอมเปย์ เป็นสิ่งส าคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็ นเสา
แกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผู้น าที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองได้
กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็ก ซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่าเสียชีวิต 
ปัจจุบันน้ีเหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว จากนั้นน าท่านเข้าสู่ที่พัก 

ค่ า        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
                    พักค้างคืน ณ อเล็กซานเดรีย โรงแรม 5 ดำว Helnan Palestine Hotel Alexandria 
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วันท่ี 5/  ห้องสมุดแห่งอเล็กซำนเดรีย-ไคโร-ตลำดข่ำน เอล คำลิลี่  B L  D 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  - เช็คเอ้ำท์ออกจำกโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่อีกหนึ่งต านานแห่งหน้าประวัติศาสตร์การศึกษาของโลก นั่นก็คือห้องสมุดแห่งอเล็ก

ซำนเดรีย (Library of Alexandria)  ที่เรียกได้เลยล่ะว่าเป็น ‘แหล่งวิทยาการแห่งแรกของโลก’ ทีมนักโบราณคดี
ของโปแลนด์และอียิปต์ ท าการขุดค้นบางส่วนของ เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่ง ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 
และได้พบสิ่งก่อสร้างซึ่งมีลักษณะคล้าย ห้องเรียน และหอประชุม ราว 2,000 ปีที่แล้ว ห้องสมุดแห่งนี้เคยเป็น
ศูนย์รวมของนักคิด นักเขียนแห่งโลกโบราณ เป็นที่สะสมผลงานส าคัญๆของนักปราชญ์กรีก ทั้งของ พลาโต 
โซเครติส และของอีกหลายๆ คน แต่น่าเสียดายที่ผลงานเหล่านั้นถูกเผาท าลายไปพร้อมกับตัวห้องสมุด
ห้องสมุดอเล็กซานเดรีย ได้สร้างขึ้นมาใหม่ใกล้กับพื้นที่ เดิม  ใช้ เวลาการสร้างใหม่นานกว่า 12 ปี  มี
สถาปัตยกรรมทันสมัย และมีระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นอย่างดี รวบรวมหนังสือทุกภาษาทั่วโลก มีหนังสือ
มากกว่า 8 ล้านเล่ม วารสาร 4,000 ฉบับ และหนังสือหายาก 50,000 เล่ม  

เที่ยง            รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไคโรช้อปปิ้ งสินค้าพื้นเมืองที่  ตลำดข่ำน เอล คำลิลี่  (Khan El Khalili Bazaar) 

หลากหลายด้วยร้านค้า เคร่ืองเทศ  เคร่ืองเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ ชมร้านกาแฟอายุร่วม 200 ปี ฟิชาวี คอฟฟี่เฮาส์ 
(หัวหน้าทัวร์น าทางไปได้) อันเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว อยากได้สินค้าประเภทใด ของดีและถูก แจ้งหัวหน้า
ทัวร์ได้ จะได้พาไปถูกร้าน 

ค่ า        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
19.30 น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินไคโรเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย  
23.20 น.     บินตรงสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS960 CAI BKK 23.20-12.40+ (8.20 ชั่วโมง) 
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วันท่ี 6/                         ไคโร-กรุงเทพฯ      

12.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  

**หมายเหตุ** รูปภาพใช้ประกอบในการบรรยายโปรแกรมเท่านั้น โปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์จริง 

ก ำหนดเดนิทำง 61 (คณะ20ท่ำนข้ึนไป)   ระดับที่พัก พักคู่ (บำท/ท่ำน) พักเดี่ยวเพ่ิม (บำท) 

7-12 มิ.ย / 14-19 มิ.ย / 21-26 มิ.ย 5 ดาว 39,900 4,500  
*หมำยเหตุ* - ราคาแพ็คเกจทัวร์นี้ไม่มีแจกกระเปา๋เดินทาง หรือของสมนาคุณ 
 
อัตรำนี้รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไปกลับ โดยสายการบินอียิปต์แอร์ ชั้นประหยัด   
 ค่าภาษีสนามบินทุกสนามบิน ทั้งในกรุงเทพ  และภาษีสนามบินที่ไคโร-กทม 
 โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุรายการหรือเทียบเท่า 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 
 รถส าหรับน าเที่ยวตามรายการ 
 บริการไกด์จากประเทศอียิปต์ ภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ไทยดูแลคณะตลอดทริป 
 ค่าประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท  
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าน้ าระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ และน้ าดื่มระหว่างวันท่านละ2ขวด/วัน/คน 
 ค่าธรรมเนียมและค่าด าเนินการ ในการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว ส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธ
การขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน) 

        ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
 
อัตรำนี้ไม่รวม  
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
  ค่ายานพาหนะท่องเที่ยวนอกเหนือจากรายการ(กรณีผู้เดินทางต้องการชมสถานที่ท่องเที่ยวอิสระหรือรายการเสริม)  
  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มสั่งพิเศษ อาทิเช่น น้ าส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ าอัดลม ฯลฯ 
  ค่าใช้จ่ายนอกเหนือระบุในโปรแกรม  
  ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ขั้นต่ า 5$/ท่าน x 4 วัน = 20 USD ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยตามศรัทธา (วันละ3$/ขั้นต่ า) 
 ค่ายกกระเป๋า, สนามบิน/โรงแรมฯ / ค่าปรับ ส าหรับน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินก าหนดไว้ 
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เงื่อนไขกำรส ำรองท่ีนั่ง 
1. กรุณายืนยันจอง เพื่อท าการจองตั๋ว พร้อมช าระงวดแรก  ภายใน 2 วันท าการ  และส่งมอบเอกสารการเตรียมการยื่น
ขอวีซ่าตามที่ก าหนด ***(กรณีเป็นชาวต่างชาติ อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าปกติ ประมาณ 1 เดือน) 

2. ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนยื่นวีซ่าและการออกตั๋ว 35 วัน ก่อนการเดินทาง เนื่องจากจะต้องใช้ในการออกตั๋ว
เคร่ืองบินและเอกสารต่างๆ เพื่อยืนยันการเดินทาง ในการประกอบการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต 

3. กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า,   
ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง 

4. การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจ า งวดแรก 
5. กรณียกเลิกหลังยืนวีซ่าและออกตั๋ว 25  วัน บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องขอหัก 70 % ของค่าทัวร์ 
6.กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 15 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเต็มจ านวน100% 
หมำยเหตุ 
1. เน่ืองจากเป็นกรุ๊ปจัดท าตามความต้องการจึงไม่มีเงื่อนไขการยกเลิก ราคาจะปรับเปลี่ยนตามผู้เดินทางจริง 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
3. เน่ืองจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ  ถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
4. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯเพื่อให้อยู่ใน
ดุลพินิจของสถานฑูตฯ เร่ืองวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของ
บริษัทฯ เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรง ทาง
บริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า  
5. หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบินหรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษัทฯ  ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์หน้างานที่เกิดขึ้นจริง 
**หมำยเหตุ ** ก ำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้เพื่อควำมเหมำะสม ท้ังนี้ทำงบริษัทฯ จะยึดถือควำมปลอดภัย
เป็นหลัก และรำยกำร-รำคำอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ขึ้นอยู่กับสำยกำรบินโดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้ำ
เป็นส ำคัญ” 
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำ Egypt   
- หนังสือเดินทำง ต้องมีอายุเหลือการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าว่างเหลือส าหรับ
ประทับตราวีซ่า และตราประทับเข้า-ออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 
- รูปถ่ำย ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงเป็นรูปสี ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ และต้องเป็นรูปถ่ายที่มีพื้น
หลังสีขำว เท่ำนั้น ทางสถานทูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายที่เป็นรูปสติ๊กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ 
และรูปถ่ายที่มีวิวด้านหลัง  
- หลักฐำนกำรงำน 
  กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร ต้องแสดงส าเนา ใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทาง
แสดงความเป็น เจ้าของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุ้นส่วน  (ไม่ต้องใช้ตัวจริง) 

***** ส าคัญมาก จะต้องเซ็นชื่อรับรองส าเนา และประทับตราบริษัทเป็นส าคัญ ***** 
กรณีเป็นพนักงำน ต้องมีหนังสือรับรองการท างานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที่สั งกัด มีข้อความระบุต าแหน่ง 
เงินเดือน รายได้  วันเร่ิมท างาน และช่วงเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ลาหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้อง
ประทับตราบริษัทรับรองเป็นส าคัญ 
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที่ก าลังศึกษาอยู่ พร้อมตราประทับ
ของทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และส าเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองส าเนา 
- หลักฐำนกำรเงิน ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื่อของผู้เดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมตรา
ประทับจากทางธนาคาร **ย้ ำ** ไม่สำมำรถใช้ส ำเนำบัญชี เงินฝำกธนำคำรย้อนหลัง 6 เดือน  
 

 


