เดินทางกับสายการบินประจาชาติอิยิปต์แอร์ (MS)

่ าว พร้อมรายการล่องแม่นา้ ไนล์ ชมระบาหน้าท้องอ ันลือชือ
่ ของอียป
พ ักโรงแรมระด ับสีด
ิ ต์




ั คาร่า ซึง่ เป็ นเมืองหลวงแห่งแรกของอียป
เมืองเมมฟิ ส และ ซค
ิ ต์โบราณสถานทีต
่ งั ้ ของปี รามิดขัน
้ บันได ซึง่ เป็ นต ้นกาเนิดของปี รา
มิดในยุคแรกและต่อมาของอียป
ิ ต์
่ เป็ นสถานทีต
ื่ เสียงก ้องโลก
เมืองกีซา
่ งั ้ ของ มหาปี รามิดและสฟิ งซ ์ 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรยซึง่ มีชอ
กรุงไคโร ชม พิพ ธ
ิ ภณ
ั ฑ์อ ย
ี ป
ิ ต์ สถานทีร่ วบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียป
ิ ต์ในยุค ต่างๆ,หน ้ากากฟาโรห์ และโลงศพ
ั หม ัดอาลี ซึง่ มีอายุกว่า 800 ปี ตัง้ ตระหง่านบนยอดเขา
ทองคาแท ้, ห ้องแสดงสมบัตข
ิ องฟาโรห์ รวมไปถึงมัมมี่ ชม สุเหร่าแห่งโมฮม
้ ค ้าพื้นเมืองอันงดงามที่ “ตลาดข่านเอลคาลีล ”ี ท่านสามารถเลือกซือ
้ ของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่า
ใจกลางกรุงไคโร ช ้อปปิ้ งสิน
เป็ นขวดน้ าหอมทีท
่ าด ้วยมือ สินค ้าต่างๆ ทีท
่ าจากหนังอูฐ เครือ
่ งทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับพรม และของทีร่ ะลึก
ต่างๆ พร ้อมรับประทานอาหารคา่ และชมการแสดงอันน่าตืน
่ ตาตืน
่ ใจบนเรือ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

9-16 พ.ย.62
23-30 พ.ย.62
3-10 ธ.ค.62
26 ธ.ค.-02 ม.ค.63
28 ธ.ค.-04 ม.ค.63

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

60,999 บาท
60,999 บาท
60,999 บาท
65,999 บาท
65,999 บาท

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

59,999 บาท
59,999 บาท
59,999 บาท
64,999 บาท
64,999 บาท

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

58,999 บาท
58,999 บาท
58,999 บาท
63,999 บาท
63,999 บาท

พักเดียวเพิ่ม

8,500 บาท
8,500 บาท
8,500 บาท
10,900 บาท
10,900 บาท

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

20:30 น.

คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว Q
เคาน์เตอร์ 14-20 สายการบินอียิปต์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้าน
สัมภาระแก่ท่าน
 ออกเดินทางโดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961

23.59 น.

วันที่สอง
04.10 น.
เช้า

ไคโร – เมมฟิ ส – ซัคคคาร่า – ปี ระมิด – สฟิ งค์ – กีซ่า
ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั ่วโมง) เข้าโรงแรมเพื่อรับประทาน
อาหาร
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นนาคณะเดินทางไป เมืองเมมฟิ ส ซึ่งเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่
แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็ นเมืองที่ได้รบั การบันทึก
ในประวัติศาสตร์ว่ามีความสาคัญในการรวมอียิปต์บน และอียิปต์ล่าง
ให้เป็ นหนึ่ งเดียวโดยกษัตริยเ์ มนา ปฐมกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์ที่ 1 ที่ นี่
ท่านจะได้ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของ ฟาโรห์
รามเสสที่ 2 ฝี มือการแกะสลักเป็ นเยี่ ยม ระหว่างทางท่ านจะได้เห็ น ตัวฐานรากของสถานที่ โบราณและรูป
แกะสลักจากหินที่ยงั หลงเหลืออยู่ในระดับพื้ นดิน และต้นอินทผาลัมขึ้ นสวยงามเป็ นทิวแถว แล้วเดินทางต่อไป
ยังเมืองโบราณที่ ใกล้กันอีก เมืองคื อ ซัคคาร่า เพื่ อชม ปี รามิ ดขั้น บัน ได เป็ นสิ่ งก่ อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็ น

เที่ยง
บ่าย

สถานที่ฝังพระศพของ กษัตริยซ์ อเซอร์ และเป็ นต้นแบบของปี รามิดในยุคต่อมา ท่านจะได้ทราบเรื่องของปี รา
มิดตั้งแต่ผูส้ ร้างไปจนถึงวิธีการสร้าง การตัดหินและอื่นๆ อีกนานับประการที่น่าพิศวงชวนให้คน้ หา
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื่อเข้าชม “มหาปี รามิด” หนึ่ งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ) เป็ นชื่อเรียกของ
สถานที่ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปั จจุบนั คือ ไคโร)
ครอบคลุมพื้ นที่ 2,000 ตร.ม. บนที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
เป็ นที่ต้งั ของมหาปิ รามิด 3 องค์ ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสร้าง
ขึ้ นเพื่อฝั งพระศพของพระองค์เอง นับเป็ นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และ
เก่าแก่ที่สุดของโลก ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้ น 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาด
ใหญ่มาก แต่ละก้อนหนักกว่า 2 ตัน หินแต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบ
แนบสนิ ทมาก แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซึ่งประกอบด้วย
1) ปิ รามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิ รามิดคูฟู สร้างในพื้ นที่ 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สร้างด้วยหินแกรนิ ต
2.3 ล้านแท่ง น้าหนักกว่ากว่า 60 ตันภายในมีหอ้ งโถงหลายห้อง ห้องโถงใหญ่ ห้องโถงพระราชา ห้องโถงพระ
ราชินี เป็ นปิ รามิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล่าวกันว่าอาจนาวิหารเซ็นต์ปิเตอร์ที่กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที่
ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ รวมไว้ในปิ รามิดแห่งนี้ ได้อย่างสบาย
2) ปิ รามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิ รามิด
10 เมตร สร้างบนเนิ นดินขนาดใหญ่ จึงทาให้ดูสง่ากว่าปิ รามิด 2 องค์ กินเนื้ อที่ประมาณ 1.6 ล้านลูกบาศก์
เมตร 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 ท่าน
อาจจะขี่อฐู กลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมูป่ ี รามิดเป็ นฉากหลัง อิสระเดินเที่ยวตามอัธยาศัย (หรือ
เข้าไปชมภายในตัวปี ระมิดซึ่งเชื่อว่าเป็ นที่ฝังพระศพขององค์ฟาโรห์ผูส้ ร้างปี ระมิดนั้น ภายในสร้างเป็ น
ห้องโถงใหญ่ มีทางเดินซึ่งเราสามารถเดินลงไปดูได้ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริการทัวร์ และต้องไป
เข้าคิวซื้ อบัตรเอง เนื่องจากในแต่ละวันจะมีผเู ้ ข้าชมได้ไม่เกินวันละ 300 คนเท่านั้น)
แวะชม ศูนย์กลางการทา “กระดาษปาปี รุส” ซึ่งเป็ นกระดาษชนิ ดแรกของโลกทาจากต้นกก (PAPYRUS) ใช้
บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพร้อมกับแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ าหอม
PERFUME FACTORY ซึ่งกล่าวกันว่าการทาน้ าหอมแบบนี้ สืบทอดมาตั้งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยัง
เป็ นศูนย์กลาง แหล่งผลิดหัวน้ าหอมขนาดใหญ่ให้กบั ยี่หอ้
แบรนด์เนมดัง ๆหลายยี่หอ้ อีกด้วย

คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
 นาท่านเข้าสู่ที่พกั Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันทีส่ าม
02.30 น.

ไคโร-อาบูซิมเบล-อัสวาน - ล่องเรือสาราญ
 บริการอาหารเช้า แบบกล่อง โดยทางโรงแรมจะเตรียมไว้ให้
ได้เวลาอันสมควร นาทุกท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางต่อไปยัง เมืองอาบูซิมเบล
ออกเดินทางสู่ เมืองอาบูซิมเบล โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 407
(ใช้เวลาบิน 2.40 ชั ่วโมง โดยแวะจอดรับ-ส่ง คนที่เมืองอัสวาน คณะยังไม่ลงนะครับ เพราะเราลงที่
เมือง อาบูซิมเบล)
ถึง สนามบินเมืองอาบูซิมเบล
นาทุกท่าน ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ่งประกอบด้วยวิหารใหญ่ของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และวิหารของ เน
เฟอร์ตารี ซึ่งเป็ นมเหสีที่รกั ของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบลงดงามยิ่งใหญ่
และมีชื่อก้องโลกเพราะเมื่อมีก ารสร้างเขื่อนขนาดยัก ษ์ ที่ อัสวาน ท าให้
วิหาร 17 แห่งจมอยู่ใต้น้ า จนองค์การยูเนสโก้ตอ้ งมาช่วยยกให้และมหา
วิห ารอาบูซิมเบลก็ถูกยกขึ้ นสูงจากพื้ นดิ น 65 เมตร ซึ่ งเป็ นงานที่ ยาก
มาก ใช้เวลาทั้งสิ้ น 4 ปี สิ้ นค่าใช้จ่าย 40 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในวิหาร
ใหญ่มีหอ้ งบูชาและมีรูปสลัก 4 องค์นัง่ อยู่ หนึ่ งในนั้นคือ ฟาโรห์รามเสสที่
2 พร้อมด้วยเทพเจ้าต่างๆ อีก 3 องค์ และทุกปี วันที่ 22 ก.พ. และวันที่ 22 ต.ค. ลาแสงแรกของพระอาทิตย์จะ
สาดส่องเข้าไปต้องรูปสลัก และว่ากันว่าวันที่ 22 ก.พ. ตรงกับวันประสูติของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ขณะที่ วนั ที่ 22
ต.ค. ตรงกับวันขึ้ นครองราชย์ของพระองค์ แสดงให้เห็นถึ งความเจริญทางวิทยาการทางการคานวณของชาว
อียิปต์โบราณ
เหินฟ้ าสู่ อัสวาน โดยเที่ยวบินที่ MS 410 (ใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที)
ถึง เมืองอัสวาน จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เรือสาราญที่พกั ซึ่งเป็ นเรือ
สาราญขนาดใหญ่ ล่องไปตามแม่น้ าไนล์
บริการอาหารกลางวัน
จากนั้นน าท่านไปชม เขื่อ นยักษ์อสั วาน หรืออีกชื่อหนึ่งเรี ยกว่ า High
Dam ที่สร้ างขึ้นในปี คศ 1960 เพื่อ ช่วยให้ มีนา้ หล่อเลี้ยงไร่นาตลอดปี
อี ก ทั้ ง ยั ง ใช้ พ ลั ง น้า เพื่ อผลิ ต กระแสไฟฟ้ าเพื่ อให้ เพี ย งพอกั บ ความ
ต้ องการของคนทั้งประเทศ และเพื่ อป้ องกันน้าไหลท่วมจากแม่น้าไนล์เวลาฝนตกหนั ก ซึ่งเขื่อนนี้ มีความยาว
36,000 เมตร ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถมองเห็ น ทะเลสาบที่ เ กิ ด จากการสร้ างเขื่ อ นสร้ างแม่ น้ า ไนล์ คื อ
ทะเลสาบนัสเซอร์ ( Nasser ) มีความลึก 80 เมตรและกว้ าง 10 เมตร จากนั้นนาท่าน ชม เสาหิ นโอเบลิสก์
แกะสลักจากหน้ าผาซึ่งยังไม่แล้ วเสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็ นแท่งหินมหึมาที่สกัดเกือบเสร็จแล้ ว แต่มี
รอยราวจึงทิ้งค้ างไว้ เช่นนั้น แท่งหินนี้เป็ นของพระนางฮัทเชปซุท หากไม่แตกร้ าวจะเป็ นเสาโอเบลิสก์ท่สี ูง 41
เมตร หนัก 1,200 ตัน เสาโอเบลิสก์น้ ีเป็ นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ สร้ างเพื่อบูชาแด่เทพ อามุน -รา
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คา่
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หรื อ สุ ริ ย ะเทพ ล่ อ งเรื อ เรื อ ใบโบราณ เรื อ เฟลุ ค กะ( Felucca) ผ่ า นชม สวนพฤกษศาสตร์ (Botanical
Gardens) เป็ นที่ศูนย์รวมพั นธ์ไม้ นานาชนิด, สุสานอากาข่าน, วิวชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวเมืองอัสวานสองข้ าง
ทาง ฯลฯ
ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อนั งดงามหน้ าเมืองอัสวานขณะล่องไปตามแม่นา้ ไนล์ ขณะที่เรือล่องไป คอมออมโบ (Kom
Ombo) ชุ ม ชนที่ ต้ั งอยู่ ติ ด ริ ม แม่ น้า ไนล์ บ้ า นเรื อ นส่ วนใหญ่ สูงเพี ย ง 1 หรื อ 2 ชั้ น ระหว่ า งทางผ่ า นแหล่ ง
เพาะปลู กที่สาคัญ ริ มแม่ น้า นาท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ตั้งอยู่ บนเนิ นเขาเล็กๆ ที่ล้าออกมาถึงแม่น้าไนล์
สามารถเห็นวิวของแม่นา้ ไนล์อันงดงาม คาว่า “คอม” เป็ นภาษาอาหรับ หมายถึงภูเขาเล็กๆ วิหารนี้เกือบเป็ น
วิหารอะโครโพลิสของกรีก หินที่ใช้ สร้ างแตกต่างกับวิหารอื่นๆ อาจเป็ นเพราะถูกปกคลุมด้ วยทรายเป็ นเวลานาน
การวางแบบของพื้นที่แปลกและเป็ นเฉพาะตัว เป็ นวิหารของเทพเจ้ าสององค์ คือ เทพโซเบค (Sobek) เทพเจ้ า
แห่งความอุดมสมบูรณ์ มีรูปร่ างเป็ นมนุ ษย์แต่เศียรเป็ นจระเข้ และ เทพเจ้ าฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจ้ าแห่ ง
การแพทย์อียิปต์โบราณ วิหารนี้สร้ างบนเนินเขาริมฝั่งแม่นา้ ไนล์ เป็ นบริเวณที่มีจระเข้ ชุกชุมในสมัยโบราณ วัดนี้
จึงบูชาเทพโซเบก ซึ่งมีหัวเป็ นจระเข้ และมีจระเข้ มัมมี่เก็บรักษาไว้ ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ซึ่ง
เป็ นรูปแบบของเครื่องแต่งกายในการทาภาพยนตร์ และภาพแกะสลักที่สาคัญ คือ ภาพแกะสลักการแพทย์แผน
โบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์โบราณ และปฏิทนิ โบราณ มีร้านค้ ามากมายตั้งอยู่ตลอดแนว
ท่าเรือ ขายเสื้อผ้ าและสินค้ าพื้นเมือง
 บริการอาหารคา่ บนเรือ ( บุฟเฟต์ ) และ พักค้างคืนบนเรือ
คอมออมโบ-เอ็ดฟู -ลักซอร์
 บริการอาหารเช้าบนเรือ
เรือเทียบท่านาท่าน นัง่ รถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู ซึ่งได้ รับการยก
ย่ อ งว่ า เป็ นวิ ห ารอี ยิ ป ต์ โบราณที่ ยั ง คงสภาพสมบู ร ณ์ ท่ี สุ ด ตั้ ง อยู่
ศู น ย์ ก ลางของบริ เ วณที่ อ ยู่ อ าศั ย สร้ างขึ้ นเพื่ อบู ช า เทพเจ้ าฮอรั ส
(Horus) มี เศี ย รเป็ นเหนี่ ย ว เป็ นเทพเจ้ าแห่ งความดี แ ละฉลาดรอบรู้
มองได้ ไกลเหมื อ นตาเหยี่ ยว อดี ตวิ ห ารถู ก ปกคลุ มด้ ว ยทรายเกือ บถึ ง
ยอดตั ว เสาและหั ว เสาเป็ นเวลานาน ปี ค.ศ. 1860 มี ก ารขนทราย
ปรากฏว่าตัววิหารยังแข็งแรง แน่นหนา ขนาดของวิหารยาว 137 เมตร
มี เสาใหญ่ แ บบไพรอนที่วั ด ได้ 79 เมตรตรงด้ า นหน้ าและสู ง 36 ม.
วิ ห ารนี้ มี ข นาดใหญ่ แ ละสวยงาม สมควรแก่ เวลาเดิ น ทางกลั บ เรื อ
(กรุณาทิปคนขับรถม้าท่านละ US$ 1)
 บริการอาหารกลางวันบนเรือ
พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสาราญ
 บริการอาหารคา่ บนเรือและ ซึ่งมีสถานบันเทิงต่างๆไว้ ให้ ทุกท่าน
ได้ เพลิดเพลิน อาทิเช่น ไนท์คลับ, สระว่ายนา้ , ร้ านขายของที่ระลึก ฯลฯ
ลุก๊ ซอร์
 บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของเรือ

เทีย่ ง
คา่
วันทีห่ ก
เช้า

เทีย่ ง

นาท่านเดินทางข้ ามไปฝั่งตะวันตกของแม่นา้ ไนล์ (West Bank) หรือ นครธีบส์ในสมัยอียิปต์โบราณ อดีต เชื่อว่า
เป็ นที่อยู่ของคนตาย หรือ นครของผู้วายชนม์ (Necropolis of Thebes) เต็มไปด้ วยกลุ่มโบราณสถานที่มีประวัติ
น่าพิศวง ปัจจุบันเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ท่สี ดุ ของประเทศ ชม หุบผากษัตริย ์ (Valley of the Kings) เป็ นที่
ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ตั้งอยู่ท่เี ทือกเขาทีบัน ท่านสามารถเลือกเข้ าชมได้ เพียง 3 สุสาน ด้ านหน้ า
ทางเข้ าสุสานฟาโรห์บนยอดเขานั้นดูคล้ ายปลายแหลมยอดปิ รามิด เป็ นการเลือกหวงซุ้ยในการฝั่งศพ ให้ คล้ าย
ว่าฝังอยู่ใต้ ปิรามิด สุสานเหล่านี้เป็ นสุสานที่ถูกเลือกให้ เป็ นสุสานที่เก็บ มัมมี่และสมบัติของกษัตริย์ถึง 63 สุสาน
แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาครองราชย์ สุสานเริ่มสร้ างเมื่อฟาโรห์ครองราชย์ และ
ปิ ดเมื่อฟาโรห์ส้ นิ พระชนม์ ภายในหลุมมีจิตรกรรมที่งดงามสีสดใสราวกับเพิ่งวาดเสร็จไม่นานนี้ (ไม่รวมค่าเข้า
สุสานของฟาโรห์ตุตนั คามอน ท่านละ 100 อิยิปปอนด์ ถ้าต้องการชมกรุณาติดต่อไกด์) ชม วิหารฮัคเชฟ
ซุ ต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิ ก ชื่ อ “เซเนมุ ท ” กว่ า 3,500 ปี มาแล้ วเป็ นที่
ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต รู้จักในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์
อียิปต์ ที่รุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์
ชมอนุสาวรียแ์ ห่ งเมมนอน (Colossi of Memnon) หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที่ 3 อดีตเคยใช้ เป็ นวิหาร
ประกอบพิ ธีศพของอาเมนโฮเทปที่ 3 ประมาณ 2,000 กว่าปี ก่อน เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง ทาให้ ตัว
วิหารพังลงมา เหลือเพียงรูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร
 บริการอาหารกลางวันบนเรือ
พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสาราญ
 บริการอาหารคา่ บนเรือ หลังอาหารชมการแสดง (ขึ้ นอยู่กบั รายการของเรือ)
ลุก๊ ซอร์ – ไคโร
 บริการอาหารเช้าบนเรือ พร้ อมกับเช็คเอาท์
น าท่ า นชม มหาวิ ห ารคาร์น คั (The Temple of Karnak) เป็ นวิ ห ารที่
ใหญ่ ท่ี สุ ด ในโลก ตั ว วิ ห ารหลั ง เดี ย วมี เนื้ อที่ ถึ ง 60 เอเคอร์ ซึ่ งใหญ่
พอที่จะนาโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่ง
นี้ เริ่ มก่ อสร้ างในสมั ยฟาโรห์ ทุตโมซิ สที่ 1 เพื่ อถวายแด่ เทพอมอน-รา
เมื่ อ กว่ า 3,600 ปี มาแล้ ว หลั งจากนั้ น ฟาโรห์ อ งค์ ต่ างๆ ก็เริ่ ม สร้ า ง
เพิ่มเติม ทาให้ วิหารมีขนาดใหญ่ข้ ึนอย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแล้ ว ขอให้ ทุกท่านลองจินตนาการดู
ว่าชาวอียิปต์โบราณใช้ วิธใี ดในการขนย้ ายเสา และหิน พร้ อมทั้งการแกะสลักลวดลาย ซึ่งเมื่อท่านเห็นความสูงแล้ ว
ก็จะยิ่งทาให้ นึกไม่ออกก็เป็ นได้ ว่าเขาใช้ วิธที าอย่างไร
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่านชม วิห ารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่ งสร้ างถวายแก่เทพอมอน-รา กษั ตริ ย์แ ห่ งเทพ เช่ น กัน
วิหารแห่ งนี้ได้ รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้ วยซุ้มประตูขนาดใหญ่ และรูปสลัก
หินแกรนิตขนาด มหึมา สลักเป็ นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิต
ขนาดใหญ่ ซ่ึงแกะสลักด้ วยอักษรอียิปต์โบราณ(เฮโรกริฟฟิ ค) เพื่อสรรเสริญเทพเจ้ าอมอนรา ซึ่งท่านอาจจะได้
เห็นเสาเช่นนี้อีกที่ ปลาซ เดอ ลา ทริออง (Place de la Triamph) เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส (แต่เอ๊ะ! ทาไม
จึ งมีเหมือนกันเล่าอียิปต์ไปเอามาจากฝรัง่ เศสหรือ ? ลองหาคาตอบดูละกัน) ภาพสลักที่วิหารแห่งนี้กถ็ ือได้ ว่า
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เที่ยง

น่าสนใจไม่น้อย เช่น ภาพขบวนนักรบเดินแถว ที่สลักอย่างแตกต่างกันว่าเป็ นนักรบชนชาติใดบ้ าง เห็นแล้ วก็ชวน
ให้ นึ ก ถึ งภาพสลั ก ขบวนนั ก รบที่ ป ราสาทหิ น ในเขมร (ที่ว่ า ของกลุ่ ม เสี ย ม --- สยาม จะเดิ น แตกแถวกัน )
นอกจากนั้ น ด้ า นหน้ า วิ ห ารจะมี ถนนสฟิ งซ์ห น้า แพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 กิโลเมตรใช้ เป็ นทางเชื่ อ ม
ระหว่างวิหารลักซอร์กบั วิหารคาร์นัค
นาท่านเยีย่ มชม พร้อมช้อปปิ้ งสินค้าพื้ นเมืองทีต่ ลาดลักซอร์
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินลักซอร์ เพื่อเดินทางกลับเมืองไคโร
เหินฟ้ าสู่ กรุงไคโร โดยเทีย่ วบินที่ MS 360 (ใช้ เวลาบินประมาณ 50 นาที)
ถึง สนามบินเมืองกรุงไคโร หลังจากรับสัมภาระในการเดินทางเรียบร้ อยแล้ ว
 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารท้องถิน่
 นาท่านเข้าสู่ทีพ่ กั Cairo Pyramid Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
ไคโร-พิพิธภัณฑ์แห่ งชาติอียิปต์-สนามบิน
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นเช็คเอ้ าท์
จากนั้นนาคณะเดินทางเข้ าชม พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่ งชาติอียปิ ต์ อัน
เลื่องชื่อของโลกเป็ นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุดใน
โลกแห่งหนึ่ งชม โลงศพทองคาแท้พร้อมหน้ากากทองคาของ
ฟาโรห์ตุตนั คาเมนและสมบัตสิ ่วนตัวอีกมากมายของพระองค์
อาทิ เตียงบรรทม รถศึกและเก้าอี้ บรรลังก์ทองคาซึ่งภาพบนพนัก
เก้าอี้ โรแมนติกมาก เป็ นภาพของฟาโรห์ตุตนั คาเมนนัง่ อยูบ่ นเก้าอี้
และมเหสีของพระองค์กาลังทาน้ ามันหอมให้ ทั้งคู่ใส่รองเท้าแตะคน
ละข้างอันแสดงถึงความรักอันลึกซึ้ ง นอกจากนี้ ท่านยังจะได้ชมสมบัติอนั ล้าค่าอื่นๆ อีกจานวนมาก เช่น แหวน
สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝี มือประณีต สิ่งของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,300 ปี (ชมมัมมี่ของฟาโรห์ราม
เสสที่ 2 และมันมี่ของกษัตริยท์ ้งั 11 พระองค์ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยูใ่ นรายการ ประมาณ 100 อิยปิ ต์
ปอนด์)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคารท้องถิ่น
นาทุกท่านขึ้ นชม ป้ อมปราการ (Citadel) ซึ่งถูกสร้างขึ้ นโดย ผูน้ าซาลาดินในปี ค.ศ.1176และเสร็จในปี ค.ศ.
1182 เพื่อใช้ในการต่อสูใ้ นสงครามครูเสด ซึ่งภายในสามารถชมที่พกั และที่ต้งั ของรัฐบาลในสมัยนั้น ชม
สุเหร่าแห่งโมฮัมเม็ดอาลี ซึ่งเริ่มสร้างในปี ค.ศ. 1830 และเสร็จในปี ค.ศ.1857 ออกแบบโดยสถาปนิ กชาว
กรีกตามแบบอย่างออตโตมันหรือตุรกีในปั จจุบนั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็ นของขวัญในการ
แลกเปลี่ยนกับอนุ สาวรียป์ ลายแหลมโอบิลิสก์ของรามเสสที่ 2 เพื่อเป็ นการสร้างสัมพันธไมตรีอนั ดีระหว่าง
อียิปต์และฝรัง่ เศส พร้อมทั้งจะได้ชมวิวเมืองไคโรจากมุมสูงอิสระเลือกซื้ อสิ้ นค้าพื้ นเมืองมากมายที่ “ตลาดข่าน
เอลคาลีลี” ตลาดสาคัญทางการค้าขายของพื้ นเมืองและแหล่งสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงไคโร ท่าน
สามารถเลือกซื้ อของพื้ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นขวดน้ าหอมที่ทาด้วยมือ สินค้าต่างๆ เครื่อง
ทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกแบบพื้ นเมือง

คา่
23.30 น.

 บริการอาหารคา่ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น / หลังจากนั้น นาท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร
 เหินฟ้ าสูก่ ลับประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MS 960 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั ่วโมง)

วันที่แปด
12.40 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจมิรลู ้ ืม
******************************************
อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง
9-16 พ.ย.62
23-30 พ.ย.62
3-10 ธ.ค.62
26 ธ.ค.-02 ม.ค.63
28 ธ.ค.-04 ม.ค.63

ราคาผูใ้ หญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
60,999 บาท
60,999 บาท
60,999 บาท
65,999 บาท
65,999 บาท

ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
59,999 บาท
59,999 บาท
59,999 บาท
64,999 บาท
64,999 บาท

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
58,999 บาท
58,999 บาท
58,999 บาท
63,999 บาท
63,999 บาท

พักเดียวเพิ่ม
8,500 บาท
8,500 บาท
8,500 บาท
10,900 บาท
10,900 บาท

ในกรณีทผ
ี่ โู ้ ดยสารอยูต
่ า่ งจ ังหว ัด หากมีการออกบ ัตรโดยสารรถท ัวร์, รถไฟ หรือตว๋ ั เครือ
่ งบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งให้
เจ้าหน้าทีข
่ องบริษ ัทฯทราบทุกครงก่
ั้ อนทาการออกตว๋ ั ทุกประเภท
้ ในกรณีทท
มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทฯจะไม่ร ับผิดชอบความเสียหายทีเ่ กิดขึน
ี่ ัวร์มก
ี ารยกเลิกการเดินทาง
หรือเปลีย
่ นแปลงการเดินทาง
หมายเหตุ
้ างบริษ ัทฯ จะยึดถือความปลอดภ ัยเป็นหล ัก
 กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้เพือ
่ ความเหมาะสม ทงนี
ั้ ท
 ในกรณีทค
ี่ ณะออกเดินทางตา
่ กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนย ันการเดินทาง จะมีการเปลีย
่ นแปลงขนาดของ
้
พาหนะทีใ่ ชในการนาเทีย
่ ว ตลอดรายการท ัวร์ โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีทค
ี่ ณะออกเดินทางตา
่ กว่า 15 ท่าน หรือตา
่ กว่ามาตรฐานของการยืนย ันการเดินทาง ซึง่ ทางผูจ
้ ัดรายการคิดราคา
ไว้ท ี่ 20 ท่าน ทางผูจ
้ ัดรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าท ัวร์เพิม
่ เต็ม ท่านละ 4,000 บาท
***เด็ กทีอ
่ ายุ เกิน 6 ขวบ บ ังค ับต้องเสริมเตียงค่ะ ***
อ ัตราค่าบริการนีร้ วม
ิ เบล– อัสวาน// ลุกซอร์-ไคโร–กรุงเทพ ชัน
้ ประหยัด
1. ค่าตัว๋ เครือ
่ งบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ–ไคโร–อาบูซม
โดยสายการบิน อียป
ิ ต์แอร์
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง
3. ค่าทีพ
่ ักห ้องละ 2 ท่านในโรงแรมระดับ 5 ดาว ตามทีร่ ะบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
้ 2 คืน และบนเรือ 3 คืน
รวมทัง้ สิน
4. ค่ารถปรับอากาศนาเทีย
่ วตามรายการ พร ้อมคนขับรถทีช
่ านาญเส ้นทาง
5. ค่าอาหารทุกมือ
้ ทีร่ ะบุตามรายการ
6.
ค่าบัตรเข ้าชมสถานทีแ
่ ละการแสดงทุกแห่งทีร่ ะบุตามรายการ
7. ค่าวีซา่ ประเทศอียป
ิ ต์ (วีซา่ กรุ๊ป) ใช ้เวลาในการยืน
่ วีซา่ ก่อนการเดินทาง 20 วัน (สาหรับผู ้ถือหนังสือเดินทางไทย)
8. ค่าบริการนาทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท ้องถิน
่ และหัวหน ้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผู ้ชานาญเส ้นทาง
9. ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
วงเงินคุ ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดยแพทย์จะต ้องระบุในใบรับรองแพทย์วา่ ”อาหารเป็ นพิษเท่านัน
้ ”)
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบต
ิ เิ หตุสาหรับเด็กทีม
่ อ
ี ายุตา่ กว่า 6 เดือน และ ผู ้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี
ทางบริษัทประกันฯจะชดใช ้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึง่ หนึง่ ของสัญญาฯ)

อ ัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าภาษี มล
ู ค่า 7% และ ค่าภาษี หัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%
3. ค่าขีอ
่ ฐ
ู , ค่าเข ้ามุดลงไปในปิ รามิด, ค่าเข ้าชมห ้องมัมมีฟ
่ าโรห์ 11 พระองค์ ทีพ
่ พ
ิ ธ
ิ ภัณฑ์ฯ และรายการอืน
่ ทีไ่ ม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
่ งพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวอืน
่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครือ
่ งดืม
่ สัง่ พิเศษนอกเหนือรายการ, มินบ
ิ าร์และทีวช
ี อ
่ ท่านละ 4 USD / ท่าน / ว ัน (คิดเป็น 6 ว ัน เท่าก ับ 24 USD)
5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท ้องถิน
พนักงานขับรถ
ท่านละ 3 USD / ท่าน / ว ัน
(คิดเป็น 6 ว ัน เท่าก ับ 18 USD)
ค่าทิปค่าทิปหัวหน ้าทัวร์ ท่านละ 4 USD / ท่าน / ว ัน เทียบเท่าก ับไกด์ทอ
้ งถิน
่ (คิดเป็น 8 ว ัน เท่าก ับ 32 usd)
กรณีจองน ้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง ต ้องทาวีซา่ ทีเ่ มืองไทย โดยมีคา่ ใช ้จ่ายเพิม
่ เติม 2500 บาท / ท่าน
และต ้องใช ้ เอกสารประกอบการยืน
่ วีซา่ รายละเอียดตามท ้ายโปรแกรมทัวร์
เงือ
่ นไขในการจองท ัวร์
งวดที่ 1 : สารองทีน
่ ง่ ั จ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หล ังการจองภายใน 3 ว ัน)พร้อมส่งสาเนาหน ังสือเดินทาง
งวดที่ 2 :ชาระยอดส่วนทีเ่ หลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ
้ ยกว่า 20 ว ัน
้ า่ ยภายในกาหนด ทางบริษท
หากไม่ชาระค่าใชจ
ั จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอ ัตโนม ัต
กรณียกเลิก
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจา บริษัทฯจะคิดค่าใช ้จ่ายทีเ่ กิดขึน
้ จริง ณ วันนั น
้ ทีไ่ ม่สามารถ คืนเงินได ้ (ตัวอย่างเช่น ค่าตัว๋ เครือ
่ งบิน, ค่าวีซา่ ,
ค่ามัดจาห ้องพัก เป็ นต ้น)
ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทัง้ หมดในทุกกรณี
กรณี เจ็ บ ป่ วย จนไม่สามารถเดิน ทางได ้ ซึง่ ต ้องมีใบรั บ รองแพทย์จากโรงพยาบาลรั บ รอง บริษั ทจะท าเรื่อ งยื่นเอกสารไปยัง สายการบิน
โรงแรม และในทุกๆการให ้บริการ เพือ
่ ให ้พิจารณาอีกครัง้ ทัง้ นี้ อาจจะต ้องใช ้ระยะเวลาในการดาเนินการ ซึง่ ไม่สามารถแจ ้งได ้ว่าสามารถคืน
เงินได ้ทัง้ หมดหรือบางส่วน หรือไม่ได ้เลย เพราะขึน
้ อยูก
่ บ
ั การพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอืน
่ ๆเป็ นสาคัญ
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 15 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 15 ท่าน ซึง่ ในกรณีนท
ี้ าง บริษัทฯ
ยินดีคน
ื เงินให ้ทัง้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
ั จนไม่อาจแก ้ไขได ้และจะไม่รับผิดชอบ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ
่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสย
ั บางประการ เช่น การนัดหยุด
ใดๆ ในกรณีทส
ี่ ญ
ู หาย สูญเสียหรือได ้รับบาดเจ็บทีน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน ้าทัวร์และเหตุสด
ุ วิสย
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวต
ั ิ และอืน
่ ๆ ทีน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ
หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ ทีเ่ กิดขึน
้ ทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ อุบต
ั เิ หตุตา่ ง ๆ
ราคานีค
้ ด
ิ ตามราคาบัตรโดยสารเครือ
่ งบิน ณ ปั จจุบน
ั หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน
้ ตามอัตราค่าน้ ามัน หรือ ค่าเงินแลกเปลีย
่ น ทาง
บริษัท สงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
้ ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
เนือ
่ งจากรายการท ัวร์นเี้ ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใชบ
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
่ แล้วไม่ได้ร ับการอนุม ัติ ลูกค้าต้องชาระค่าม ัดจาที่ 10,000 บาท และค่าวีซ่าตามทีส
หากลูกค้าท่านใด ยืน
่ วีซา
่ ถานฑูตฯ เรียก
เก็บ
่ ประเทศอียป
หมายเหตุเกีย
่ วก ับการขอนุม ัติวซ
ี า
ิ ต์และข้อต่าง ๆ
่
1. เอกสารประกอบขอวีซาเข้าประเทศอียป
ิ ต์ กรณีจองเดินทางน้อยกว่า 21 ว ัน
- หน ังสือเดินทาง
ต ้องมีอายุเหลือการใช ้งานไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และต ้องมีหน ้าว่างเหลือสาหรับประทับตราวีซา่ และตราประทับ เข ้า
ประทับเข ้า-ออกอย่างน ้อย 4 หน ้าเต็ม
- รูปถ่าย
ต ้องเป็ น ขนาด 2 นิว้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 ใบ และต ้องเป็ นรูปถ่ายทีม
่ พ
ี น
ื้ หลังสีขาว เท่านัน
้ ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณารูปถ่ายที่
เป็ นรูปสติ๊ กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายทีม
่ วี วิ ด ้านหลัง หรือรูปทีน
่ ามาตัดต่อ
- หล ักฐานการงาน
ื่ ของผู ้เดินทางแสดงความเป็ นเจ ้าของ
กรณีเป็ นเจ ้าของกิจการ ต ้องแสดง สาเนา ใบทะเบียนการค ้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียนทีม
่ ช
ี อ
กิจการ เป็ นกรรมการ หรือ หุ ้นส่วน (ไม่ต ้องใช ้ตัวจริง)
่ รับรองสาเนา และประทับตราบริษัทเป็ นสาคัญ *****
***** สาคัญมาก จะต ้องเซ็นชือ
กรณีเป็ นพนักงาน ต ้องมีหนังสือรับรองการทางานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานทีส
่ งั กัด มีข ้อความระบุตาแหน่ง เงินเดือน รายได ้ วันเริม
่ ทา
งาน และช่วงเวลาทีไ่ ด ้รับอนุมัตใิ ห ้ลาหยุดงาน เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
้ และจะต ้องประทับตราบริษัทรับรองเป็ นสาคัญ
กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นั กศึกษา ต ้องมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่ พร ้อมตราประทับของ
่ รับรองสาเนา
ทางโรงเรียน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
้ ) และสาเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พร ้อมทัง้ เซ็นชือ

- หล ักฐานการเงิน
่ ของผู ้เดินทาง จากทางธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ เท่านัน
ใบรับรองสถานะทางการเงินในชือ
้ (ไม่เอา STATEMENT)
หมายเหตุเกีย
่ วกับการขอนุมัตวิ ซ
ี า่ ประเทศอียป
ิ ต์และข ้อต่าง ๆ
*** ในการยืน
่ ขอวีซา่ เพือ
่ เป็ นการอานวยความสะดวกแก่ทก
ุ ๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให ้ครบตามทีร่ ะบุ พร ้อมส่งมอบเอกสาร
ประกอบการยืน
่ วีซา่ ไม่น ้อยกว่า 3 สัปดาห์กอ
่ นการเดินทาง (ในกรณีทเี่ อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัตวิ ี
ซ่าของท่านได ้ และท่านจะต ้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต ้องการยืน
่ วีซา่ อีกครัง้ )
*** ในการพิจารณาอนุมัตวิ ซ
ี า่ จะอยูใ่ นดุลยพินจ
ิ ของทางสถานฑูตฯ ซึง่ ในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิม
่ เติมจากทีไ่ ด ้ระบุไว ้ หรือ
อาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครัง้ ซึง่ อาจจะทาให ้เกิดความไม่สะดวกแก่ทา่ นได ้
*** อนึง่ ระเบียบของสถานฑูตฯ ซึง่ อาจมีการเปลีย
่ นแปลงได ้ ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัตข
ิ องลูกค ้าในแต่ละราย หากท่านมีข ้อสงสัย
ใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงต ้องกราบขออภัยมา ณ ทีน
่ ี้
่ อียป
2.ต ัวอย่างเอกสารในการยืน
่ วีซา
ิ ต์ แบบON ARRIVAL ต้องส่งให้ก ับทางบริษ ัทก่อนการเดินทาง 21 ว ัน

หน ังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใชง้ านไม่นอ
้ ยกว่า 6 เดือน น ับจากว ันเดินทาง
่ หน้าพาสปอร์ตอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือน ทางบริษ ัทฯไม่
และมีหน้าทีเ่ หลือไว้ประท ับตราไม่นอ
้ ยกว่า 2 หน้า ในกรณีทส
ี่ ง
้ เครือ
ร ับผิดชอบกรณีสายการบินปฏิเสธในการขึน
่ ง
** กรณี ถือหน ังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิม
่ เติม **

**ในกรณีทผ
ี่ โู ้ ดยสาร มีไฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่ กีย
่ วข้องก ับว ันเดินทางทีท
่ า
่ นได้ทาการจองไว้ก ับ
ทางบริษ ัทฯ กรุณาแจ้งให้ก ับทางเจ้าหน้าทีท
่ ราบ ก่อนการชาระเงินค่าตว๋ ั ด ังกล่าว ถ้าเกิดข้อผิดพลาด ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการร ับผิดชอบทุกกรณี**

