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วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.30 น.  พร้อมกนัที่ อาคารผุโ้ดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน EGYPT AIR ประตู 8 

เคาน์เตอร์ Q โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

วันที่สอง สนามบินนานาชาติไคโร • อเล็กซานเดรีย • โรงละครโรมัน • ป้อมปราการเคตเบย์ • หอสมุดแห่งอเล็กซาน 
                                เดรีย • สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย • เสาปอมเปย์      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
00.50 น. บินลดัฟ้าไปยงั ทวีปแอฟริกา ดว้ยเที่ยวบิน MS961 จุดก าเนิดแห่งอารยธรรมของโลก สู่ประเทศที่คร้ังหน่ึงเคย

ยิง่ใหญ่ที่สุด และยงัไม่สามารถคน้หาค าตอบไดใ้นหลายเร่ืองที่ ประเทศอียิปต์ 

 

 

 

 

 

04.20  ถึง สนามบินนานาชาติไคโร เมืองหลวงของประเทศ ผ่านที่ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่

ประเทศไทย 5 ชม.)   

 พาท่านเข้าสู่โรงแรม พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

มุ่งหน้าสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เมืองท่าส าคญัของอียปิตต์ั้งแต่ในยคุโบราณ และเป็นเมืองที่ใหญ่

เป็นอนัดบั 2 ของประเทศในปัจจุบนั ตั้งอยูท่างเหนือสุดของประเทศริมกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซ่ึงถือเป็นจุดที่

แม่น ้ าไนล์ส้ินสุด โดยอเล็กซานเดรียนั้นมีช่ือในประวติัศาสตร์ในช่วงประมาณ 332 ปี ก่อนศริสตกาล ตรงกบั
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สมยัมหาราชที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในยคุของกรีก นัน่คือกษตัริยม์าซิโดเนีย อเล็กซานเดอร์ที่ 3 และยงัเคยเป็นสถานที่ตั้ง

ของประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก  

ชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre) 1 ในส่ิงปลูกสร้างที่จกัรวรรดิโรมนัทิ้งไวใ้นช่วงศตวรรษที่ 2 และ

ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขจากความทรุดโทรมมาโดยตลอด จนที่ท่านจะไดเ้ห็นในปัจจุบนันั้น จะเป็นรูปแบบที่

สร้างขึ้นมาใหม่ในสมยัศตวรรษที่ 4  ซ่ึงถือว่ามีเพียงแห่งเดียวในอียิปตเ์ท่านั้น ประกอบไปดว้ยอฒัจนัทน์หิน
อ่อนสีขาวและสีเทาจ านวน 13 ชั้น เวน้แต่ชั้นแรกที่ท  าจากหินแกรนิตเพือ่สร้างความแขง็แรงของโครงสร้าง เรียง

ตวัในลกัษณะของเกือกมา้ สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 700 – 800 คน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้น ใหท้่านได ้ถ่ายรูปกับ ป้อมปราการเคตเบย์ (Qaitbay's Citadel) สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 15 ติดกบัทะเลเมดิ 

เตอร์เรเนียน โดยสุลต่านเคตเบยแ์ห่งอาณาจกัรออต
โตมัน ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นในการเผยแพร่ศาสนา
อิสลามในดินแดนแห่งลุ่มแม่น ้ าไนล์ บนพื้นที่เดิม
ของประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย แต่ใน
วนัที่ 11 ก.ค. 1882 นั้ นป้อมปราการหลังน้ีถูกทิ้ง
ระเบิดจากกองทพัของสหราชอาณาจกัร และถูกทิ้ง
ไว้จนรัฐบาลมีค  าสั่งให้บู รณะในปี 1952 และ
เปล่ียนเป็นพพิธิภณัฑท์างทะเลและนาวกิโยธิน 
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 ถ่ายรูปด้านหน้า หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) ที่ไดรั้บยกยอ่งว่าเป็นแหล่งวิทยาการ

แห่งแรกของโลก เน่ืองจากเป็นที่เก็บต าราเรียน วรรณกรรม จดหมายเหตุ และบนัทึกต่างๆ บนกระดาษปาปิรุ
สเมืองกวา่ 2,000 ปีมาแลว้ สนันิษฐานวา่จะเป็นแหล่งการเรียนการสอนที่มีแบบแผนแห่งแรกๆ ของโลก วา่กนั

วา่ในสมยัของพระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชนั้น อเล็กซานเดรียเป็นศูนยร์วมของปัญญาชนชาวกรีกจากการที่

มีต  าราต่างๆ มากมายในการคน้ควา้หาความรู้ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่หอสมุดแห่งน้ีถูกเผาท าลายในยคุของพระ
นางคลีโอพตัรา เอกสารส่วนมากถูกท าลายไปจนหมดส้ิน  

 

 

 

 

 

 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

 พาท่านชม สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs Of Alexandria) ค  าวา่คาตาโกมบน์ั้น หมายถึงสุสานใตดิ้น
ที่มนุษยส์ร้างขึ้น โดยเป็นค าที่มีในสมยัจกัรวรรดิโรมนั ประกอบกบัเป็นสุสานแบบที่โรมนันิยม จึงสนันิษฐาน
ว่าคาตาโกมบแ์ห่งอเล็กซานเดรียสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 1 – 2 ซ่ึงสถานที่แห่งน้ีนั้นเป็นอีก 1 รูปแบบของ
สุสานของกษตัริยอี์ยปิต ์นอกเหนือจากรูปแบบพีรมิด และแบบวิหารที่เจาะเขา้ไปในเขา สุสานแห่งน้ีนั้นถูก
คน้พบโดยบงัเอิญเม่ือปี 1900 หลังจากลาลากเกวียนหล่นลงไปในสุสานแห่งน้ี โดยภายในนั้นจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 ชั้น เป็นชั้นปลงศพ ชั้นฝังศพ และชั้นส าหรับเป็นที่รวมญาติของผูเ้สียชีวิต คาดวา่ในยคุหลงัใช้เป็น
ที่ฝังศพของชาวโรมนัดว้ย เน่ืองจากมีการขดุคน้พบศพเป็นจ านวนมากกวา่ 50,000 ศพ  
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ถัดไปไม่ไกลนั้นจะมี เสาปอมเปย์ (Pompey's Pillar) เสาตน้น้ีตั้ ง
ตามช่ือสหายคนสนิทของจูเลียส ซีซาร์ ผูน้ าของสาธารณรัฐโรมนั 
และเป็น 1 ใน 3 กงสุลใหญ่ของสาธารณรัฐ ที่ในตอนหลังนั้นเป็น
ศตัรูกนัและไดห้ลบหนีมาที่น่ีก่อนถูกชาวเมืองสังหาร ตวัเสาสร้าง
ดว้ยหินแกรนิตแดงเพียงกอ้นเดียวจากเมืองอสัวานทางตอนใตข้อง
อียปิตสู์งประมาณ 20.46 เมตร หวัเสาโรมนัแบบคอรินเทียสนั้นสร้าง
ต่อเติมเขา้มาในปี 297 เพือ่ร าลึกถึงชยัชนะที่จกัรพรรดิไดโอคลีเชียน
มีต่อสงครามจลาจลในอเล็กซานเดรีย 

 
ค า่    บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม 

ที่พัก Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วันที่สาม มหาพีระมิดแห่งกีซ่า •  จุชมวิวพาโนราม่า •  มหาสฟิงซ์  ศูนย์สาธิตท ากระดาษปาปิรุส และน ้าหอม • พีระมิด
แห่งซัคคาร่า           (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น าท่านชม มหาพีระมิดแห่งกีซ่า (3 Great Pyramids of Giza) ด้านนอก อนัประกอบไปดว้ย มหาพีระมิดคูฟู 
มหาพรีะมิดคาเฟร และมหาพรีะมิดเมนคู ถือเป็นกลุ่มพมิีดที่ใหญ่ที่สุดในอียปิต ์และถือเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์
ของโลกยคุโบราณเพยีงหน่ึงเดียวที่ยงัสามารถขา้มกาลเวลามาจนถึงปัจจุบนั โดยพรีะมิดนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็น
สถานที่บรรจุพระบรมศพของ 3 กษตัริย ์ไดแ้ก่  คอีอปส์(CHEOPS) หรือ คูฟู  , พีระมิดแห่งที่สอง คือ พีระมิดของ
คาเฟร (โอรสของคูฟู) และแห่งที่สาม พีระมิดของเมนเคอเร (โอรสของคาเฟร) มีขนาดลดหลัน่กันไป องค์
พรีะมิดที่สูงสุดนั้นเคยมีความสูงถึง 147 เมตร แต่พงัทลายลงมีเหลือ 134 เมตร สร้างขึ้นเม่ือก่อนคริสตกาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณ 2,500 ปี นบัอายจุนถึงปัจจุบนัก็กวา่ 4,500 ปี ใชเ้วลาในการสร้างประมาณ 20 ปี ซ่ึงนบัวา่สร้างเสร็จเร็ว
มากถา้เทียบกบัขนาดและการเคล่ือนยา้ยหินที่เป็นส่วนประกอบของมหาพีระมิด โดยกอ้นหินที่ใชน้ ามาสร้าง
นั้น พบวา่มีลกัษณะและองคป์ระกอบใกลเ้คียงกบักอ้นหินของเมืองอสัวาน ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องของไคโรกว่า 
860 กิโลเมตร วศิวกรและนกัโบราณคดีค านวณดว้ยวิธีปกติ พบวา่ตอ้งใชเ้วลาถึง 65 ปี ในการยา้ยกอ้นหินไปยงั
จุดที่ตั้งของมหาพีระมิดทั้ง 3 น้ี  ถือเป็นพรีะมิดที่ยิง่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในอียปิต ์การสร้างพรีะมิดขึ้นมาเป็น
ยอดแหลมนั้น  ซ่ึงช้ีไปที่ดวงดาวต่างๆ นั้นก็เพราะว่าชาวอียปิตเ์ช่ือว่า ดวงวิญญาณของฟาโรห์จะใชย้อดน้ีเป็น
เสน้ทางเช่ือมเสด็จระหวา่งโลกน้ีกบัโลกหนา้ เพราะชาวไอยคุปตเ์ช่ือวา่พีระมิดคือส่ิงเช่ือมโยงระหวา่งฟาโรห์ที่
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ส้ินพระชนมไ์ปแลว้กบัอาณาจกัรของพระองค ์และจะกลบัมายงัร่างเดิมของพระองค ์จึงไดมี้การน าทรัพยส์มบตัิ
มากมายเหลือคณาพร้อมขา้ราชบริพาล ฝังไปพร้อมกบัร่างของพระองค ์เพื่อให้พระองคไ์ดใ้ชใ้นวนัที่กลบัคือสู่
ร่าง นอกจากมหาพรีะมิดทั้ง 3 แลว้ แต่ละพรีะมิดยงัมีพริะมิดบริวาร อีกพรีะมิดละ 3 องค ์บา้งก็สนันิษฐานกนัวา่
เป็นพรีะมิดของพระมเหสีของแต่ละพระองค ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

จากนั้น พาท่านสู่ จุดชมวิวพาโนรามา ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นับเป็นจุดที่ท่านจะไดเ้ห็นพีระมิดทั้ง 3 เรียงรายกนั
อยา่งสวยงาม ใหท้่านไดเ้ห็นความยิง่ใหญ่และสง่างามของสุสานที่ยงัหาหลกัฐานที่แน่ชดัในการสร้างไม่ได ้และ
ยงัมีเร่ืองล้ีลบัอีกมากมายใหท้่านไดศึ้กษา  

 

 กรณทีี่ท่านใดสนใจขี่อิฐ ให้ติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ โดยมีค่าบริการประมาณ 10 – 20 USD และแนะน าให้ท่านให้ทิป
แก่คนดูแลอิฐคนละประมาณ 1-2 USD  

 

จากนั้น ให้ท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั มหาสฟิงซ์ (The Great Sphinx) ผูพ้ิทกัษค์ร่ึงสิงโต คร่ึงมนุษย  ์สฟิงซ์ยกัษแ์ห่งกี
ซ่า ถือเป็นสฟิงซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แกะสลกัจากหินภูเขากอ้นขนาดใหญ่ สันนิฐานว่าซ่ึงใบหน้าของสฟิงซ์
อาจจะเป็นพระพกัตร์ของฟาโรห์คาเฟรก็ได ้สฟิงซ์เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของกษตัริย ์หรือเป็นสัตวท์ี่มีชาญ
ฉลาดและมีพลงัเพือ่ปกป้องพระศพและทรัพยส์มบตัิภายในพีรามิดแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ส่วนจมูกของสฟิงซ์นั้น
ไดถู้กท าลายเน่ืองจากถูกใชเ้ป็นเป้าซอ้มยงิปืนของทหารในเวลานั้น 
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เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน พาท่านชม การสาธิตและผลิตกระดาษปาปีรุส กระดาษแบบแรกของโลกโดยเรียกช่ือตามวตัถุดิบของการดาษ

นัน่คือตน้ปารีรุส หรือตน้กก ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวอียปิตใ์นสมยันั้นคิดคน้ขึ้นมาเพือ่ใชแ้ทนการ
บนัทึกผ่านหิน ใชบ้นัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ในสมยัอียปิตโ์บราณ พร้อมแวะ
ชม โรงงานผลิตหัวน ้าหอม ซ่ึงมีกระบวนการการผลิตตามตน้ต าหรับ สมยัพระนางคลีโอพตัรา ว่ากนัว่ากล่ิน
น ้ าหอมของพระนางคลีโอพตัรานั้น ท าใหบุ้รุษที่แขง็แกร่งอยา่งจูเลียส ซีซาร์ยงัตอ้งสยบ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือตาม
อธัยาศยั 

จากน้ัน  พาท่านสู่ เมืองซัคคาร่า (Saqqara) ทางตอนใตข้องกรุงไคโร บริเวณอนัเป็นที่ตั้งของเมืองเมมฟิส เมืองหลวงเดิม

ในสมยัอียปิตโ์บราณ โดยมีส่ิงส าคญัคือ พรีะมิดแห่งแรกของโลกนัน่เอง น าท่านชม พีระมิดขั้นบันไดซัคคารา 

(Step Pyramid of Saqqara) เป็นพรีะมิดที่อายเุก่าแก่มาก เป็นพรีะมิด 4 ชั้น ใชเ้ป็นสถานทีฝั่งพระศพของ 
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กษตัริย ์ซอเซอร์ ในราชวงศท์ี่ 3 ราว 2600 ปีก่อนศริสต รอบๆ องคพ์รีามิดยงัประกอบไปดว้ยวหิาร แท่นบูชา หอ้ง

เก็บของและหอ้งโถง ซ่ึงสอดรับและเอ้ือประโยชน์หนา้ที่ซ่ึงกนัและกนัอยา่งลงตวั โดยอิมโฮเทปเป็นสถาปนิก

ผูอ้อกแบบ มองออกไปเล็กนอ้ยกนัยงัมี พีระมิดโค้ง (Bent Pyramid) เป็นตน้แบบของพรีะมิดแห่งกีซ่าที่คุน้ตา

กนั โดยแรกเร่ิมนั้นสร้างโดยตั้งองศาไวท้ี่ 54 องศา แต่หลงัจากการสร้างไปไดร้ะยะหน่ึงแลว้จึงทราบวา่จุด

บรรจบของพรีะมิดจะสูงกวา่ที่จะมีความมัน่คง จึงไดเ้ปล่ียนเป็น 43 องศา จึงท าให้ตวัพรีะมิดโคง้ลง แลว้ถือวา่
เป็นองศาที่ท  ามาใชส้ร้างพรีะมิดในยคุหลงัทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก                        Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ส่ี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ •  สุเหร่าโมฮัมเม็ด อาลี •  ตลาดผ้าฝ้ายอียิปต์ • ดินเนอร์ล่องแม่น ้าไนล์ พร้อม
โชว์ระบ าหน้าท้องและระบ าพื้นเมือง        (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางไปย ัพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์  
(Egyptian Museum)  พิพิ ธภัณฑ์ไ คโร  เ ป็ น
พิพิธภณัฑ์ส าคญัของประเทศอียิปต์ พิพิธภณัฑ์
แ ห่ ง น้ี เ ป็ น ที่ เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ส่ิ ง ส ะ สม แ ล ะ
โบราณวตัถุอียปิตโ์บราณ กวา่ 120,000 ช้ิน  พร้อม
ชมโลงศพทองค าแทห้นกั 110 กก. พร้อมหนา้กาก
ทองค า ของฟาโรห์ตุตนัคาเมน และสมบติัส่วน
ตพระองค์อีกมากมาย ของพระองค์ เช่น เตียง 
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บรรทม, รถศึก และสมบติัส าคญัอีกช้ินที่จดัแสดงคือ บลัลงัก์ทองที่มีช่ือเสียงของตุตนัคามุน  พนักพิงบลัลงัก์
เป็นภาพสลกั ที่มเหสี อเคเซนามุน เจิมน ้ าหอมใหตุ้ตนัคามุน 
**ไม่รวมค่าเข้าห้องมัมมี่ฟาห์โรของราชวงศ์ ราคาประมาณ 180 อิยิปต์ปอนด์** 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม  ป้อมซาลาดีนหรือป้อมซิทาเดล (Citadel)  ป้อมปราการ สมยัอิสลามรุ่งเรืองในอียปิต ์ป้อมน้ี ถูก
สร้างขึ้นในปี 1176 โดย กษตัริยซ์าลามดิน โดยใชหิ้นจากปิรามิด แห่ง กีซ่า มาสร้างก าแพงเพือ่เป็นป้อมปราการ
ป้องกนัประเทศจากสงครามครูเสด ใกล้ๆ  กนัเป็นที่ตั้งของ สุเหร่าโมฮัมหมัด อาลี (Muhammad Ali Mosque)  
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ใชเ้วลาในการสร้างนานกวา่ 18 ปี นบัเป็นสุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร
ตวัอาคารสร้างจากหินอลาบาสเตอร์ (Alabaster) ผูส้ร้างตอ้งการใหมี้รูปแบบเหมือน Blue Mosque ที่อิสตนับูล 
แต่มีขนาดเล็กกวา่ ภายในสุเหร่า ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศิลปะอิสลามอยา่งสวยงาม 
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จากน้ันพาท่านชมและเลือกซ้ือสินค้า ณ ตลาดผ้าฝ้าย ที่ขึ้นช่ือวา่มีคุณภาพ สามารถระบายเหงื่อไดดี้ มีความเบา 

สวมใส่สบาย โดยในสมยัก่อนนั้นมกัถดัและทอเพือ่ถวยแก่ฟาโรห์และพระราชวงศ ์อีกทั้งยงันิยมน ามาเป็นผา้ปู
ที่นอน ดว้ยสภาพภูมิอากาศและทางธรณี ท าใหเ้อ้ือต่อคุณภาพของฝ้ายในอียปิตน์ัน่เอง 

น าท่านกลับเข้าโรงแรมที่พกั เพ่ือเตรียมตัวส าหรับมื้อค า่สุดพิเศษ กบั การรับประทานอาหารม้ือค ่าท่ามกลาง

บรรยากาศสุดเอ็กคลูซีฟบนแม่น ้ าที่ยาวที่สุดในโลกอยา่งแม่น ้ าไนล ์ท่านจะไดล้ิ้มรสอาหารพร้อมชมการแสดง
โชวต่์างๆ อาทิเช่น ระบ าหนา้ทอ้ง Belly dance  และการแสดงพื้นบา้นต่างๆเช่น  Egypt tanoura dance 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

วันที่ห้า หมู่บ้านคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร •  Ben Ezra Synagogue •  ตลาดข่าน •  ถนนมุยส์ •  สนามบินนานาชาติ
ไคโร                (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เยี่ยมชมหมู่บ้านคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร 

(Coptic Cairo) เป็นศูนยร์วมชุมชนคริสเตียน

ในอียปิตแ์ห่งเดียวของอียปิตซ่ึ์งมีอายยุาวนาน

นับตั้งแต่โรมนัเขา้มามีบทบาทในการจดัการ
อียิปต์ และถึงแม้ชาวเปอร์เซียจะสามารถยดึ

ครองอียิปต์ต่อจากที่กรุงคอนสแตนตินล่ม
สลายแล้ว แต่ชุมชมแห่งน้ีก็ย ังคงอยู่จวบ
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จนถึงปัจจุบนั มีลูกปลูกสร้างส าคญัอยา่ง โบสถ์คริสตเ์ก่า โบสถ์ลอย (Hanging Church) โบสถ์ของกรีกออร์

ทอดอกซ์ แห่ง St.George  นอกจากนั้นก็ยงัเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์คอปติค (Coptic museum) ซ่ึงจดัแสดง

ประวตัิของศิลปคอปติคจาก สมยั Greco-Roman ถึง ยคุอิสลาม และ โบสถ์ยิว Ben Ezra ถือเป็นยา่นเล็กๆ ที่น่า

เยีย่มชม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันพาท่านเลือกซ้ือของฝากนานาชนิด ณ แหล่งของฝากที่ใหญ่ที่สุดในไคโรที่ ตลาดข่าน เอล คารีร่ี (Khan 
el-Khalili) ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง เคร่ืองเทศ ขวดน ้ าหอม ของที่ระลึก 
ของใช ้ของกิน ร้านกาแฟ มากมาย ซ่ึงตลาดแห่งน้ีนบัเป็นตลาดที่มีความเก่าแก่มาก โดยอาคารโดยรอบนั้นสร้าง
และบูรณะในสมยัสุลต่าน Al-Ghuri ต่อเน่ืองกบัตลาดข่านนั้นคือ ถนนมุยส์ (Muizz Street) 1 ในถนนสายเก่าแก่
ของไคโรซ่ึงองคก์ารสหประชาชาติไดย้กยอ่งวา่เป็นสถาปัตยกรรมอนัล ้าค่าของโลกอิสลาม บริเวณทางทิศเหนือ
ของถนนนั้นจะมีประตู Bab Zuweila 1 ใน 3 ประตูที่สร้างขึ้นในสมยัออตโตมนั ดว้ยความงามโดยรอบของถนน
แห่งน้ีนั้น ท าใหมี้คนกล่าวขนานนามวา่ เป็น พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าสนามบินนานาชาติไคโร 

23.30 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ MS960  
**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

วันที่หก สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ         (-/-/-) 
12.40 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 
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อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

วนัเดนิทางและราคา มหัศจรรย์ อยีปิต์ 6 วนั 3 คืน 
 อเลก็ซานเดรีย - ไคโร -กีซ่า – ซัคคารา โดยสายการบินอยีปิต์แอร์ (MS) 

เร่ิมเดินทาง เดินทางกลบัถึง เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 2-11 ปี 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
(เตียงเสริม) 

เด็กอายุ 2-11 ปี 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
(เตียงเสริม) 

พักเดี่ยว 

14 พ.ย. 62 19 พ.ย. 62 

MS961 / MS960 

36,900  36,900 36,900 4,000 

12 ธ.ค. 62 17 ธ.ค. 62 37,900  37,900 37,900 4,000 

9 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 39,900  39,900 39,900 4,000 

23 ม.ค. 63 28 ม.ค. 63 39,900  39,900 39,900 4,000 

** คณะเดินทางจ านวน 20 ท่านต่อกรุ๊ป** 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 
ในกรณีลูกคา้มีตัว๋แลว้หกัออก 10,000 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Class ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-CAI-BKK) สายการบินอียปิตแ์อร์ EGYPT 

AIR (MS)  
 ภาษีน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน ้ าหนกักระเป๋าไม่เกิน 23 กก.กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าที่พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น ้ าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเที่ยวคนไทย 
 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 

 เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบติัเหตุ
ระหวา่งการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ หกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาอียปิต ์3,000 บาท / ท่าน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดที่
ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบตัิภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุด
งาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที่กรมแรงงานทั้งที่
เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 
 ค่าทิปคนขบั ไกดท์อ้งถ่ิน  และหวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD / ท่าน 
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การส ารองทีน่ั่ง 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษทัจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาค่าทวัร์เพิม่ เพือ่ท  าการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 20 วนัก่อนการ
เดินทาง 

2. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมดัจ า 20,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ย
กวา่ 30 วนัมิฉะนั้นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 

3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตอ้งท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด ยกเวน้ใน

กรณีวนัหยดุเทศกาล,วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมดัจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 
      3.2 ยกเลิกการเดินทางหลงัช าระเตม็จ านวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ    
      ทั้งส้ิน 

4. กรณีเจบ็ป่วย 
4.1 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะท าการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการ
เดินทาง ไดต้ามความเป็นจริง 

5. กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัว๋ภายใน เช่น (ตัว๋เคร่ืองบิน,ตัว๋รถทวัร์,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจา้หนา้ที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋หรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์บินหรือเวลาบิน
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้หากเกิดขอ้ผดิพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

6. ในการจองทวัร์ควรเผือ่เวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย 40-45 วนั ก่อนวนัเดินทางที่ระบุไว ้เน่ืองจากมีผลในการจองคิววซ่ีา ใน
กรณีที่ท่านท าการจองเขา้มาล่าชา้กวา่ที่ก  าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ที่อีกคร้ัง 

7. หลงัการจองทวัร์  20 วนั กรุณาแนบสแกน COPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลค าร้องในการขอยืน่วซ่ีาส่งกลบัมา 
เพือ่กรอกขอ้มูลขอคิวในการยืน่วซ่ีา 

8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเน่ืองมาจากบคุคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพจิารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ย
เหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพจิารณาจากสถานฑูตฯ ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผดิชอบทุกกรณี 

9. กรณีท่านไม่ไดรั้บการพจิารณาวซ่ีาไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพจิารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
ในการรับผดิชอบทุกกรณี 
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โรงแรมทีพ่กัและสถานทท่ีองเทีย่ว 
 

 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอ
แนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  

 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้องคู่ Twin/Double 
อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอียิปต์น้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุ
ช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศ
อียิปต์เท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง
เป็นส าคญั 

 หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่
ท่องเที่ยวเท่านั้น หนงัสือเดินทางหา้มขาด หา้มช ารุด หา้มเปียกน ้ า หา้มสแตมป์ตวัการ์ตูนหรือสแตมป์อยา่งอ่ืนทีไ่ม่ใช่
สแตมป์จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ ส าคญัอยา่งยิง่ ไม่เช่นนั้นพาสปอร์ตของท่านจะไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้โดยทางทวัร์จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆไดทุ้กกรณี 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดั
หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพบิติัทางธรรมชาติ (ซ่ึง
ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวสิยั ซ่ึงอยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ, เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
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 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขา้เมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่ระบุไวใ้น
รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ้น ตามอตัราค่าน ้ ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิ
ปรับราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที่ตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุ็ตาม อาจท าให้
ท่านโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรที่ท  าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติใหท้่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึง
รายละเอียดอายคุรรภท์ี่ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงิน)เดินทางเพือ่การท่องเที่ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อยา่งละเอียดทุกหนา้อยา่งถ่อง

แทแ้ลว้จึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
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 เอกสารการขอวซ่ีาประเทศอยีปิต์ 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนัที่มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และมีหนา้วา่งไม่นอ้ยกวา่ 3 หนา้  ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ที่เคยไดรั้บ 

วซ่ีาจากประเทศในกลุ่มเชงเกน้ หรือวซ่ีาประเทศ อ่ืนๆ ใหท้่านแนบมาดว้ย 

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลงัสีขาวอายไุม่เกิน 6 เดือน  หา้มถ่ายดว้ยตวัเอง   
รูปจะต้องเป็นภาพหน้าตรง  กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน และมองเห็นหูทั้ งสองข้าง  ห้ามสวมแว่นหรือ

เคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์  หา้มสวมแวน่ และหา้มตกแต่งภาพจากคอมพวิเตอร์ โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบ
รูปถ่ายของท่านกบัวีซ่า ที่ท่านเคยไดรั้บยอ้นหลงไป 6 เดือน หากพบว่าท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวซ่ีาที่เกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้ง

ถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือกเส้ือผา้ที่ไม่ซ ้ ากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เขม้งวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตาม

ขอ้ก าหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูปและตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยืน่วซ่ีา 
3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที่มีรายละเอียดบา้นเลขที่มาดว้ย) 

5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ,เปล่ียนนามสกุล 
6. ใบสมรส,ใบหยา่,สูติบตัร(เด็กที่มีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี )  

7. หลกัฐานการท างาน 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ  (คดัลอกไวไ้ม่เกิน 1 เดือนนบั
จากวนัที่ยืน่วซ่ีา)  แปลเป็นภาษาองักฤษ  
 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ (ทพ.4), (พค. 0403) 
 กรณีผูเ้ดินทางเป็นพนกังานบริษทัฯจดหมายรับรองการท างานฉบบัภาษาองักฤษ(ตวัจริง) ระบุช่ือ นามสกุล เลขที่พาสปอร์ต 
ตามพาสปอร์ต ต าแหน่ง เงินเดือน  ระยะเวลาวา่จา้ง  วนัที่ไดรั้บอนุมตัิใหล้า  (ใหใ้ช ้“TO WHOM IT MAY CONCERN” ไม่
ตอ้งระบุช่ือสถานทูตในการยืน่ ) 
 กรณีที่เป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงานที่สงักดั(มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัทีย่ืน่วซ่ีา) 
 กรณีราชการที่เกษียณอาย ุ ตอ้งแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ าเหน็จบ านาญ 
 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูแ่ละระบุชั้นปีที่ศึกษาเป็นภาษาองักฤษ
(มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที่ยืน่วซ่ีา) 
 อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะน าตวัช้ีแจงสถานะและรายไดข้องตวัเองเป็นภาษาองักฤษ 

** ในกรณีที่ เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20  ปี ** 
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กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์:เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เติม ดงัน้ี 

 เดินทางกบับุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาตอ้งท าหนังสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขต
หรืออ าเภอ เท่านั้นและใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครัว 
 เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให ้ระบุวา่ มารดา
ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
 เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให ้ระบุวา่ มารดา
ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 
 ในกรณีที่บิดามารดา ไดแ้ยกทางกนันั้น จ  าเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะตอ้งแสดงหนงัสือ ปกครองบุตรที่ถูกตอ้งทางกฏหมาย 

( ป.ค. 14 ) พร้อม แปลเป็นภาษาองักฤษ  หรือ ถา้ในกรณีทะเบียนหยา่ ระบุชดัเจนวา่ ผูเ้ยาว ์อยูอ่  านาจการปกครอง ของ บิดา 
หรือ มารดา ก็ใชแ้ทนกนัได ้พร้อม แปลเป็น ภาษา องักฤษ พร้อมใบสูติบตัร ของผูเ้ยาว ์เพือ่ใชใ้นการเช่ียมโยงความสมัพนัธ ์

 
8. หลกัฐานทางการเงิน   

ส าเนา BOOK BANK ส่วนตวัยอ้นหลงั 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  ซ่ึงจะตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนั

เท่านั้น ดงัน้ี 

● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไม่ตอ้งระบุสถานทตู) 

โดยตอ้งเป็นฉบบัจริงและระบุจ  านวนเงินมี ซ่ึงจะตอ้งออกจดหมายมาไม่เกิน  30   วนันบัจากวนัที่จะยืน่วซ่ีา พร้อมทั้งส าเนา 
BOOK BANK ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือตอ้งมี 6 หลกัขึ้นไป ต่อ 1 ท่าน และอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนั

ที่ยื่นวีซ่า (ตอ้งมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ ห้าม!!! ท  าการโอนเงินเขา้ไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดียวก่อนการยื่นวีซ่า

เด็ดขาด! 

● กรณีเงินฝากประจ า ที่ไม่สามารถปรับยอดได ้ท่านตอ้งขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดย

ใหธ้นาคารระบุวา่ท่านมีเงินคงอยูใ่นบญัชีฝากประจ า (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสือ

รับรองตอ้งมีอายไุม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัที่ไดค้ิวยืน่วซ่ีา และ ใหแ้นบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจ ายอ้นหลงัมาดว้ย 

(สถานทูตไม่รับพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 

 

 ในกรณีที่มีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิม่เติม ดงัน้ี 
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● จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

● หลกัฐานแสดงความสมัพนัธข์องผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น, ส าเนาทะเบียนสมรส 

        -  พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้

- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้

- เพือ่นและสามีภรรยาที่ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้

- ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได ้

●  กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูรั้บรองค่าใชจ่้ายพร้อมทั้งอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนั (ไม่

เกิน 30 วนั นบัจากวนัที่ยืน่วซ่ีา)และหนงัสือรับรองเงินฝากที่ออกใหโ้ดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยตอ้งระบุช่ือผูเ้ดินทาง 
ที่ตอ้งการจะรับรองค่าใชจ่้าย 

 

 

**  หมายเหตุ ** 

 วซ่ีาอียปิตไ์ม่ตอ้งแสดงตวั ณ สถานฑูต 

 เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู ่ 20-30 วนั ท  าการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยดุนักขตัฤกษ ์หรือ ในบางกรณีอาจใช้

ระยะพจิารณานานกวา่ที่ก  าหนด         

 ระหวา่งพจิารณาทางสถานฑูตจะไม่เก็บเล่มไว ้

 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 

 การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  บริษทั

เป็นเพียงตวัแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอยา่งตอ้งเป็นความจริงความบิดเบียน 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 
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ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วีซ่า ประเทศอยีปิต์ 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวซ่ีา ***** 

ประวตัส่ิวนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  ................................................................ .......................................................................(ตามหนา้พาสปอร์ต)  

ช่ือ- นามสกุล (กรณีท่ีเคยมีการเปล่ียนช่ือ - นามสกุล ) ………………………………………………….………………………………………………………. 

สถานะภาพ :  แต่งงาน / MARRIED    โสด / UN MARRIED   หย่าร้าง / DIVORCE  (สมรสโดยไม่ได้จดทะเบียน โปรดระบุวนัที ่...........................) 

ศาสนา/RELIGION  ............................................... ............................................................................................................................................................................         

ท่ีอยู/่ADDRESS :……………………………... หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง.......................................  

อ าเภอ/เขต.......................................................................... จงัหวดั ............................. .......................  รหสัไปรณีย ์.............................................. 

เบอร์มือถือ * .........................................................................    E-MAIL: * ........................................ ............................................................... 

ประวตัคิรอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 

ช่ือสามี/ภรรยา ................................. ................................................. วนัเกิด คู่สมรส  ........................ .........สัญชาติ........................................ 

สถานท่ีเกิด......................................................................... อาย ุ..................................    เบอร์โทร ................................................................  

มบุีตร จ านวน ........................................... คน  

1. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด........ ............................................... 

2. ช่ือ ........................................................................... ....... วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด.................... ................................... 

3. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด........................... ..........จงัหวดัท่ีเกิด....................................................... 

มพีี่ หรือ น้อง รวม ......................................... คน  

1. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................ว ันเกิด ......................................................................... 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................... ........................................... ...................................... 

 

2. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ....... ................................................................. 
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อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั............................................................................ ........................................................ 

3. . ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ................................ .................................... 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั................................................................................................. ................................. 

ประวตักิารศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 

ระดบัการศึกษา ........................................... ............ สถานท่ีจบการศึกษา ...................................... ............................................................. 

ประวตักิารท างาน (PROFESTION INFORMATION ) 

อาชีพ /OCCUPATION : ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME : ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ลกัษณะงานท่ีท า .............................................................................................................. ................................................................................. 

เบอร์โทรติดต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ท่ีอยู/่ADDRESS : .......................................   หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง...........................................                 

อ  าเภอ/เขต................................................ จงัหวดั ................................... ......................  รหัสไปรณีย ์.............................. ............................ 

ท่านเคยได้รับวซ่ีาประเทศใดใน 3 ปี หรือ ไม่ .............................................................................................................................  

หากเคยมวีวีซ่ีาประเทศใดภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร...........................................................................................................  

ท่านเคยถูกปฏเิสธวซ่ีาหรือไม่                            เคย               ไม่เคย  

หากเคยถูกปฎเิสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎเิสธ  ...........................................................................................................................................  

 ช่ือ/นามสกุล ผู้ตดิต่อทีไ่ทย (ภาษาองักฤษ) .............................................................................................. ...................................................  

ท่ีอยู/่ADDRESS : ......................................หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย............................................  ต าบล/แขวง..................................... ..... 

อ  าเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั ..................................................  รหัสไปรณีย ์.. ................................................... 

เบอร์มือถือ  .................................................................. .......    E-MAIL : .......................................................................................................  

 


