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อเล็กซานเดรีย เมมฟส  ซัคคารา  ปรามิดกีซา 

เดินทางกับสายการบินประจําชาติอยิิปตแอร (MS) 
พักโรงแรมระดับสี่ดาว  พรอมรายการลองแมนํ้าไนล ชมระบําหนาทองอันลือช่ือของอียิปต

ขอเชิญทองเท่ียว อียิปต ยอนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย คนหา
ดินแดนแหงตํานานอันลี้ลับของ ฟาโรห ชม มหาปรามิด 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกซึ่งมี

ประวัติศาสตรอันยาวนานมากกวา 5,000 ป 
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วันแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ
22:00 น. คณะผูเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน 4 แถว 

Q เคานเตอร 14- 20 สายการบินอียิปต ซึ่งมีเจาหนาที่บริษัทฯ คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความ
สะดวกดานสัมภาระแกทาน 

วันที่สอง กีซา – เมมฟส – ซัคคารา 
00.55 น. เหินฟาสู ประเทศอิยิปต โดยสายการบินอิยิปตแอร เที่ยวบินที่ MS 961  
05.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและรับสัมภาระในการเดินทางเรียบรอย

แลว นําทานเดินทางสู เมืองไคโร (เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 4 ช่ัวโมง) เขาโรงแรมเพื่อ
รับประทานอาหาร 

 เชา   บริการอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําคณะเดินทางสู เมืองกีซา ซึ่งอยูไมไกลจากไคโรนักเพื่อชม มหาปรามิด”หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรยของ
โลก ทั้ง 3พระองค ซึ่งองคฟาโรหแหงอียิปตโบราณสรางขึ้นเพื่อฝงพระศพของพระองคเอง นับเปน
สิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญและเกาแกที่สุด ของโลก ใชเวลากอสรางทั้งสิ้น 30 ป และกําลังแรงงานกวาแสนคน 
ตัดจากแทงหินขนาดใหญมาก หินแตละกอนวางชิดติดกันแบบแนบสนิทมาก แมแตกระดาษก็สอดไมผาน 
ชมตัว สฟงซ ที่แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีสวนหัวเปนพระพักตรของฟาโรหและลําตัวเปนสิงโต  
(หากสนใจขี่อูฐ กรุณาติดตอท่ีหัวหนาทัวร ราคาประมาณ $10-15 เหรียญตอทานตอหนึ่งตัว) 
 
 
 
 
 

เท่ียง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําคณะเดินทางสู เมืองเมมฟส ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาแกแหงแรกในยุคอียิปตโบราณกวา 5,000 ป เปน

เมืองที่ไดรับการบันทึกในประวัติศาสตรวามีความสําคัญในการรวมอียิปตบน และอียิปตลางใหเปนหนึ่ง
เดียวโดยกษัตริยเมนา ปฐมกษัตริยแหงราชวงศที่ 1 ที่นี่ทานจะไดชม รูปแกะสลักขนาดยักษ ดวยหินอ
ลาบาสเตอรของฟาโรหรามเสสที่ 2 ฝมือการแกะสลักเปนเยี่ยม ระหวางทางทานจะไดเห็นตนอินทผาลัม
ขึ้นสวยงามเปนทิวแถว เดินทางตอไปยังเมืองโบราณที่ใกลกันอีกเมืองคือ ซัคคารา เพื่อชม ปรามิด
ขั้นบันได เปนสิ่งกอสรางขนาดใหญ ใชเปนสถานที่ฝงพระศพของ กษัตริยซอเซอร และเปนตนแบบของ ป
รามิดในยุคตอมา  
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ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
              นําทานเขาสูที่พัก OASIS HOTEL หรอืเทียบเทาระดับ 4 ดาว  

วันที่สาม       อเล็กซานเดรีย – กรุงไคโร – ลองเรือแมนํ้าไนล 
เชา  บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานเดินทางสู เมืองอเล็กซานเดรีย (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ถายรูปคูกับ ปอมปราการซิ
ทาเดล (CITADEL) ซึ่งในอดีตนั้นเปนที่ตั้งของ ประภาคารฟาโรส ถือวาเปนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรยของโลก
ยุคโบราณ ปจจุบันเหลือเพียงสวนที่เปนฐานและไดมีรับการทะนุบํารุงตอเติมจากสุลตานเกยตเบย โดย
รวบรามซากเดิมบางสวนเขามา พักผอนหยอนใจกับการชมทะเลเมดิเตอรเรเนียนที่สวยงาม 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถ่ิน 
บาย นําเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย ซึ่งเปนเมืองสําคัญในสมัยโรมันปกครองอียิปต เดิมทีเปนหมูบาน

ประมงเล็กๆ ที่ชื่อวา ราคอนดาห เมื่อ 1,200 ปกอนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปกอนคริสตกาลหรือ
ประมาณ 2,300 กวาปกอนพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชมาพบ จึงใหมีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อ 
เปนเมืองหลวงและตัง้ชื่อใหคลองจองกับชื่อของพระองค เมืองอเล็กซานเดรียนี้ยังเปนสถานที่สําคัญใน
ตํานานรักอันยิ่งใหญของ ราชินีเลอโฉมชื่อกองโลก พระนางคลีโอพัตรา และนายทหารโรมัน มารค แอน
โทนี และปจจุบันเมืองนี้ใหญเปนอันดับสองของประเทศ เปนเมืองพักผอนตากอากาศที่ติดกับทะเลเมดิ
เตอรเรเนียนที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของโลก ชม หลุมฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรยแหงโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมีกวา 50,000 ศพ สุสานใตดินแหงนี้มีสามชั้น 
ชั้นที่ 1 มีไวสําหรับลําเลียงโลงและศพ ชั้นที่ 2 เปนที่ฝงศพ และชั้นที่ 3 ใชเปนที่รวมญาติเพื่อระลึกถึง
ผูตาย โดยมีการเลี้ยงสังสรรคกันทั้งวัน ซึ่งเลากันวาตอนที่นักโบราณคดีคนพบที่นี่เปนครั้งแรก บนโตะยัง
มีขวดไวนและจานวางอยู ชม เสาปอมเปย เปนสิ่งสําคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต เปนเสา
แกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย เปนชื่อเพื่อนสนิทของ จูเลียส  ซีซา ผูนําที่ยิ่งใหญแหงโรมัน ซึ่งภายหลังทั้ง
สองไดกลายเปนศัตรูกันและปอมเปยไดหลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต และไดถูกชาวอิยิปต
ฆาเสียชีวิต ปจจุบันนี้เหลือเพียงแคเสาโบราณแบบกรีก ตั้งอยูอยางโดดเดน และสฟงซอีกสองตัว / ได
เวลาสมควรเดินทางกลับสูเมืองหลวงกรุงไคโร 
 
 
 
 

 
ค่ํา  บริการอาหารค่ําบุฟเฟตบนเรือลองไปตามแมน้ําไนล ชมบรรยากาศอันงดงามยาม ค่ําคืนสอง

ฟากฝงแมน้ํา พรอมชม และรวมสนุกกับการแสดง ระบําหนาทอง(Belly Dance) อันเล่ืองช่ือและ
การแสดงพ้ืนเมืองตางๆประกอบดนตร ี

        นําทานเขาสูท่ีพัก OASIS HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
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วันที่สี่          ไคโร – พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต – ตลาดขาน เอลคาลิล่ี 
เชา   บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานผานชม กรุงไคโร สภาพชีวิตความเปนอยูของชาวอิยิปตที่แออัดอยูในเมอืงหลวงถึง 15 ลานคน 
ซึ่งถือวาเมืองที่ติดอันดับในความแออัดของชุมชนอันดับตนๆ ของโลก ชม สุเหราแหงโมฮัมหมัดอาลี ซึ่ง
เริ่มสรางในป ค.ศ. 1830 และเสร็จในป ค.ศ. 1857 ออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรีกในแบบตามอยาง
ออตโตมัน หรือ ตุรกีในปจจุบัน ภายในมีนาฬกิาบนลานในสุเหราซึ่งเปนของขวัญในการแลกเปลีย่นกับ
อนุสาวรียปลายแหลมโอบิลสิกของรามเซสทีส่อง เพือ่สรางสัมพันธไมตรีอันดีระหวางอียิปตฝร่ังเศส  

 
เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารทองถ่ิน 
 
 
 
 
 

นําคณะเขาชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต อันเลื่องชื่อ เปนสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณมากมาย
ที่สุด (คาบัตรเขาชมมัมมี่ของพระมหากษัตริยทั้ง 11 พระองค ไมไดรวมอยูในรายการ หากทานสนใจเขา
ชมกรุณาติดตอที่หัวหนาทัวร คาเขาชมประมาณ 100 อิยิปตปอนด หรือ ประมาณ 20 USD) ชมโลงศพ
ทองคําแทพรอมหนากากทองคํา ของฟาโรหตุตันคาเมนอันดังกองโลก และสมบัติสวนตัวอีกมากมาย
ของพระองค อาทิเชน เตียงบรรทม พัด ของเลนตาง ๆ รถศึกและเกาอี้บรรลังกทองคํา ซึ่งภาพบนพนัก
เกาอ้ีที่โรแมนติกมากเปนภาพของฟาโรหตุตันคาเมนประทับอยูบนเกาอ้ีและมีพระมเหสีของพระองคกาํลงั
ทาน้ํามันหอมให ทั้งคูใสรองเทาแตะคนละขางอันแสดงถึงความรักความเผื่อแผรอันลึกซึ้ง นอกจากนี้ทาน
ยังจะไดชมสมบัติอันล้ําคาอื่นๆ อีกจํานวนมากเชน แหวน สรอยขอมือ สรอยคอ ฝมือประณีต สิ่งของ
ทั้งหมดลวนมีอายุเกาแกกวา 3,000 ป นําทานไปชอปปงสิ้นคาพื้นเมืองอันงดงามที่ ตลาดขานเอลคาลี
ลี”ตลาดสําคัญทางการคาขายของพื้นเและสินคาที่ระลึกที่ใหญที่สุดในกรุงไคโร ทานสามารถเลือกซื้อของ
พื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไมวาจะเปนขวดน้ําหอมที่ทําดวยมือ สินคาตางๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชร
พลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ 
 
 
 
 
 

ค่ํา   บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 

23.40 น. เหินฟากลับ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ MS 960  
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วันที่หา        สนามบินสุวรรณภูม ิ
12.30 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพและความประทับใจ มิ

รูลืมเลือน 
 
หมายเหต ุ  

 กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสม ท้ังนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย
เปนหลัก 

 กรณีเดนิทางไมถึง 15 ทาน ไมมีหัวหนาทัวรจากเมืองไทย  
 กรณีเดนิทาง 10 ทาน และตองการหัวหนาทัวรจากเมืองไทย จายเพ่ิม ทานละ 2,500 บาท 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการ
เปล่ียนแปลงขนาดของพาหนะท่ีใชในการนําเท่ียว ตลอดรายการทัวร โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 

** ในกรณีท่ีคณะออกเดินทางต่ํากวา 15 ทาน หรือต่ํากวามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจัดรายการ ขอ
พิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บคาทัวรเพ่ิมเต็ม ตามความเหมาะสม 

 
 

ในกรณีที่ผูโดยสารอยูตางจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร, รถไฟ หรือต๋ัวเคร่ืองบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจงใหเจาหนาที่ของบริษัทฯทราบทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวทุกประเภท  

มิฉะน้ันทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทัวรมีการยกเลิกการเดินทาง  
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง 

 

อัตราคาบริการ 
อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
(พักหองละ 2-3 ทาน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

ราคาเด็กไมเสริมเตียง 
(พักกับผูใหญ 2 ทาน) 

พักเดียว
เพ่ิม 

29 ม.ค.-02 ก.พ. 62 
19-23 ก.พ. 62 
19-23 มี.ค. 62 
26-30 มี.ค. 62 
23-27 เม.ย. 62 

36,999 บาท 36,999 บาท 36,999 บาท 3,500 บาท 

30 เม.ย.-04 พ.ค. 62 37,999 บาท 37,999 บาท 37,999 บาท 3,500 บาท 
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อัตราคาบริการน้ีรวม 
1. คาตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ –ไคโร – กรุงเทพ ชั้นประหยัด โดยสายการบินอิยิปต และน้ําหนัก 

        ในการโหลดสัมภาระและอุปกรณในการใชสวนตัว ทานละ 1 ชิ้น น้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม  
2.     คาภาษีสนามบินทุกแหง 
3.     คาที่พักหองละ 2 ทานตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน รวมทั้งสิ้น 2 คืน 
4.     คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง  
5.     คาอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ + คาบัตรเขาชมสถานที่และการแสดงทุกแหงที่ระบุตามรายการ  
6.     คาวีซาประเทศอียิปต (วีซากรุป) ใชเวลาในการยื่นวีซากอนการเดินทาง 20 วัน (สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย) 
7.     คาบริการนําทัวรโดยมัคคุเทศกทองถิ่น และหัวหนาทัวรคนไทยมืออาชีพผูชํานาญเสนทาง 
8.     คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
        วงเงินคุมครองอาหารเปนพิษ (โดยแพทยจะตองระบุในใบรับรองแพทยวา ”อาหารเปนพิษเทานั้น”) 

(หมายเหต:ุ คาประกันอุบิติเหตสุําหรับเด็กที่มอีายตุ่ํากวา 6 เดือน และ ผูใหญอายมุากกวา 75 ป 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชคาสินไหมทดแทนเพยีงครึ่งหนึ่งของสญัญาฯ) 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาภาษีมูลคา 7% และ คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
3. คาขี่อูฐ, คาเขามุดลงไปในปรามิด, คาเขาชมหองมัมมี่ฟาโรห 11 พระองค ที่พิพิธภัณฑฯ และรายการอื่นที่ไมไดระบุ

ไวในรายการ 
4. คาใชจายสวนตัวอื่นๆ  เชน คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาอาหาร-เครื่องดื่ม สั่งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบารและทีวี

ชองพิเศษ ฯลฯ 
5. คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 3 USD / ทาน / วัน     (คิดเปน 3 วัน เทากับ 9 USD)       
     พนักงานขับรถ ทานละ 2 USD / ทาน / วัน     (คิดเปน 3 วัน เทากับ 6 USD) 
     คาทิปคาทิปหัวหนาทัวร ประมาณทานละ 3 USD / ทาน / วัน เทยีบเทากับไกดทองถิ่น  
 
เง่ือนไขในการจองทัวร 
งวดท่ี 1 : สํารองท่ีนั่งจาย 15, 000 บาท/ทาน (หลังการจองภายใน 3 วนั)พรอมสงสําเนาหนังสือเดินทาง 
งวดท่ี 2 :ชําระยอดสวนท่ีเหลอื กอนการเดนิทางไมนอยกวา 20 วัน  
หากไมชําระคาใชจายภายในกําหนด ทางบริษัทจะถือวาทานยกเลิกการเดนิทางโดยอัตโนมัต 
 
 

กรณียกเลกิ 
ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ท่ีไมสามารถ คืนเงินได (ตัวอยางเชน คาตั๋ว
เคร่ืองบิน, คาวีซา, คามัดจําหองพัก เปนตน)  
ยกเลิกหลังจากจายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดในทุกกรณี 
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***หมายเหตุ*** 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 14 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 15 

ทาน  ซึ่งในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอื่นใหถาตองการ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไข

ไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

3. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่น ๆ ที่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย 
การสูญหาย ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ 

4. ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราคาน้ํามัน 
หรือ คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณดังกลาว 

5. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ 
ถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี 

 
หมายเหตุเกี่ยวกับการขอนุมัติวีซาประเทศอยีิปตและขอตาง ๆ 

*** ในการยื่นขอวีซา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกทุกๆ ทาน กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหครบตามที่ระบุ พรอมสง
มอบเอกสารประกอบการยื่นวีซา ไมนอยกวา 3 สัปดาหกอนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของทานไมสมบูรณ ทาง
สถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซาของทานได และทานจะตองเสียคาธรรมเนียมใหมเอง หากตองการยื่นวีซาอีกครัง้) 
 *** ในการพิจารณาอนุมัติวีซา จะอยูในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ่งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติม
จากที่ไดระบุไว หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณในบางครั้ง ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความไมสะดวกแกทานได  
*** อนึ่งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ตามแตสถานการณ และคุณสมบัติของลูกคาในแตละราย 
หากทานมีขอสงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดตลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตองกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ 
*** บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการ 
ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มที่เกิดข้ึนทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย
ความลาชา หรือ อุบัติเหตุตาง ๆ 
*** ราคานี้คิดตามราคาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคาน้ํามันหรือ
คาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว ตามสถานการณดังกลาว 
*** เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ
การเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  
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ตัวอยางเอกสารในการย่ืนวีซา อียิปต แบบON ARRIVAL  ตองสง
ใหกับทางบริษัทกอนการเดินทาง 21 วัน 
 
 
 
 
  
 
 


