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วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภมิู) - บาหเ์รน  

18.30 น. คณะพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมิู บรเิวณผูโ้ดยสารขาออก ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมิู บรเิวณ

ผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร ์U เคาน์เตอรเ์ช็คอินสายการบิน GULF AIR (GF)  เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ
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คอยใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวกในการเช็คอินรบับตัรโดยสาร **หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอินจะปิด

บรกิารก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี 

**หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตู

ขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาท ี

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกสูงสดุ และเป็นไปตามกฎของสายการบนิ GULF AIR ใหท้า่นจดักระเป๋าสมัภาระใบเลก็ออกมา 1 ชดุ ส าหรบัพกั

คา้งคนืที่บาหเ์รน  เน่ืองจากกระเป๋าใบใหญ่จะท าการ  Check Through ไปยงัปลายทางประเทศอยีปิต ์

 

                    เที่ยวบนิขาไปและขากลบั มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทัง้น้ีเป็นการเปลี่ยนแปลงตามตารางบนิของแต่ละเดือนแต่ละซีซ ัน่ 

กอ่นท าการออกตัว๋ภายในประเทศทกุคร ัง้ กรุณาเช็คขอ้มลูกบัทางเจา้หนา้ที่บรษิทั ตามวนัที่ ที่ลูกคา้เดินทางอกีคร ัง้ 

 

21.30 น.  บนิลดัฟ้าสู่ ประเทศบาหเ์รน โดยสายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF 151 (บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ช ัว่โมง 15 นาท ี

00.05 น.  เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติบาหเ์รน ประเทศบาหเ์รน (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรบันาฬกิาของ

ท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านข ัน้ตอนตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Juffair Gate Hotel ระดบั4*หรอืเทยีบเท่า 

 

วนัที่สอง  บาหเ์รน  - สมสัยดิ Al Fateh – ป้อมปราการบาหเ์รน - ประตูสู่บาหเ์รน (Bab al Bahrain)  ตลาดพื้นเมือง Manama 

Souq  – ไคโร ประเทศอยีิปต ์ 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  จากนัน้น าท่านชม มสัยิด Al Fateh หน่ึงในมสัยดิที่ขึ้นชื่อว่ามี

ขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอ ันด ับตน้ๆ ของโลก ที่ถูกต ัง้ชื่อตาม

กษตัริยผู์ส้รา้งเมอืง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็นสถาปตัยกรรมที่

ถกูสรา้งขึ้นในปี 1987  และเป็นมสัยดิที่ถกูตกแต่งดว้ยวสัดุช ัน้

เลิศที่รวบรวมมาจากท ัว่โลก อาทิเช่น ลูกแกว้ตกแต่งบนพื้น

จากอติาล ีโคมไฟจากออสเตรยี หรอืแมแ้ต่ประตูไมสุ้ดอลงัการ

ที่ท  าจากอินเดีย ซึ่งนอกจากจะเป็นมสัยดิที่เป็นจุดศูนยร์วมดวงใจของชาวบาหเ์รนแลว้ ในปี 2006 มสัยดิแห่งน้ียงัถูก

ประกาศใหเ้ป็นหอสมุดแห่งชาติอีกดว้ย***ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเขา้ชมดา้นในมสัยิดในกรณีที่มีการท าพิธีทาง

ศาสนา หรอืมีประกาศหา้มเขา้ชมภายในมสัยดิ เป็นการถา่ยรูปชมรอบมสัยดิดา้นนอกแทน***  

จากนัน้เราจะพาท่านไปสมัผสัเรื่องราวประวตัิศาสตร์ 5,000 ปี ที่ ป้อมปราการบาหเ์รน (Qal’at al-Bahrain) หรือที่

รูจ้กักนัอีกชื่อว่า ‘Bahrain Fort’ แหล่งอารยธรรมโบราณที่นกัโบราณคดีคาดว่ามนัถูกสรา้งขึ้นมาตัง้แต่ช่วง 2,300 ปี 

ก่อนครสิตศกัราช ซึง่ในอดตีมนัเคยเป็นท ัง้ที่พ  านกัของกษตัริย ์ป้อมปราการส าหรบัป้องกนัเมอืงจากขา้ศึก และยงัเป็น
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สถานที่ๆ ชาวสุเมเรี่ยนเชื่อว่าเป็นจุดนดัพบเพื่อเขา้ถึงพระเจา้  และที่ป้อมปราการแห่งน้ีท่านจะไดเ้ห็นความน่า

มหศัจรรยใ์จของภูมปิญัญาในการก่อสรา้งป้อมปราการขึ้นมาจากหินจนมคีวามแขง็แกร่งมานานนับพนัปีที่แมแ้ต่นกั

โบราณคดีก็ยงัหาค าตอบที่แน่ชดัไม่ได  ้อีกท ัง้ยงัเป็นหน่ึงในสถานที่ที่ไดร้บัการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก 

UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.200 

เที่ยง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอืหอ้งอาหารโรงแรม  

 

จากนัน้น าท่านสู่ ประตูสู่บาหเ์รน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจา้ผูค้รองรฐั  

บาหเ์รนเพือ่เป็นทางเขา้ไปสู่ตลาดมานามาซึง่เป็นย่านธุรกจิทีส่  าคญัและแหลง่จบัจ่ายของทอ้งถิน่ สรา้งเสรจ็สมบูรณ์เมือ่ 

ค.ศ. 1945 และไดร้บัการตกแต่งเพิม่เตมิในปี ค.ศ. 1986 เพือ่ปรบัเปลีย่นใหม้รูีปร่างเป็นสถาปตัยกรรมอสิลามมากขึ้น 

จากนัน้เราจะพาท่านไปเปิดประตูสู่วฒันธรรมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวบาหเ์รนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq 

ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมอืงที่มคีวามส าคญัต่อวถิชีีวติของชาวเมอืง ซึ่งที่น่ีท่านจะไดส้มัผสักบัวถิชีีวติของคนทอ้งถิน่

อย่างเป็นกนัเอง พรอ้มช็อปป้ิงของฝากอนัเป็นเอกลกัษณ์จากประเทศบาหเ์รน และลิ้มรสอาหารพื้นเมอืงขนานแทท้ี่หา

ชมิทีไ่หนไมไ่ดใ้นโลกน้ี นอกจากทีน่ี่เท่านัน้!! 

  สมควรแกเ่วลาน าท่านเดินทางสูส่นามบนินานาชาตบิาหเ์รน  

17.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร ประเทศอียิปต ์โดยสายการบิน  GULF AIR เที่ยวบินที่ GF079 (บริการอาหารและ

เครื่องด่ืมบนเครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ช ัว่โมง 20 นาท ี

19.20 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตกิรุงไคโร ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและรบัสมัภาระในการเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้  

น าท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง กรุณาปรบันาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิ่น

เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) 

ค า่     บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรอืหอ้งอาหารในโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Mercure Cairo le Sphinx Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 
วนัที่สาม  ไคโร - อเลก็ซานเดรยี - หลมุฝงัศพใตดิ้น - เสาปอมเปย ์- ป้อมปราการแห่งอเลก็ซานเดรยี - ไคโร  
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

            น าท่านเที่ยวชม เมืองอเลก็ซานเดรยี อยู่ทางเหนือสุดของอียปิต ์เป็นเมอืงเก่าที่ติดอยู่กบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน เคย

ปกครองโดยชาวเมอืงอียปิต ์ด ัง้เดมิแลว้ก็ตกเป็นของกรีก โรมนั จนมาถงึการเขา้มาของศาสนาอิสลามจากอาณาจกัร

ออโตมนั เมืองน้ีเลยมีศิลปะของทางกรีก โรมนั ตุรกี ปนๆ กนั  มีประชากรประมาณ 3-5 ลา้นคน และเป็นเมือง

ท่องเที่ยวที่ส  าคญัของประเทศอยีปิต ์ปจัจุบนัเมอืงน้ี ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ เป็นเมอืงพกัผ่อนตากอากาศที่

ตดิกบัทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนทีม่ชีื่อเสยีงแห่งหน่ึงของโลก (ใชเ้วลาประมาณ 3 ช ัว่โมง)  

เที่ยง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอืหอ้งอาหารโรงแรม  

น าท่านชม หลุมฝงัศพใตดิ้นแห่งอเลก็ซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมนัในอดีตมี

กว่า 50,000 ศพ สุสานใตด้นิแห่งน้ี มสีามช ัน้ช ัน้ที ่1 มไีวส้  าหรบัล  าเลยีงโลงและศพ ช ัน้ที ่2 เป็นทีฝ่งัศพ และชัน้ที ่3 

ใชเ้ป็นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเลี้ยง

สงัสรรค์กนัท ัง้วนั ซึ่งเล่ากนัว่าตอนที่นกัโบราณคดี

คน้พบที่น่ีเป็นคร ัง้แรก บนโต๊ะยงัมีขวดไวน์และจาน

วางอยู่ จากนัน้น าท่านชม เสาปอมเปย ์เป็นอนุสาวรีย ์

โบราณในสมยัโรมนัปกครองอยีปิต ์เป็นเสาแกรนิต สูง 

27 เมตร ซึ่งถอืว่าเป็นเสาหนิที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสรา้ง

ขึ้นมา จากประวตันิ ัน้เชื่อว่าเสาแห่งน้ีไดช้ื่อมาจาก ปอม

เปย ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของจูเลยีส ซีซ่า ผูน้ าที่ยิ่งใหญ่

แห่งโรมนั แต่ภายหลงัท ัง้สองไดก้ลายเป็นศตัรูกนั และปอมเปยก์ไ็ดห้ลบหนีมายงัเมอืงอเลก็ซานเดรียในอียิปต ์ก่อน

ถูกชาวอิยปิตฆ่์าตาย โดยมกีารเล่าขานกนัว่าจูเลยีสซีซารไ์ดท้  าพิธีเผาศีรษะของปอมเปยท์ี่เสาแห่งน้ี ปจัจุบนัน้ีเหลอื

เพยีงแค่เสาแบบกรกีตัง้อยู่อย่างโดดเด่น และสฟิงซอ์กีสองตวั ทีย่งัคงท าหนา้ทีเ่ฝ้าสถานทีแ่ห่งน้ีต่อไป 

ถ่ายรูปเก็บภาพความประทบัใจกบั ป้อมปราการแห่งอเล็กซานเดรีย ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่สมยัอิสลามรุ่งเรืองใน

อยีปิต ์ว่ากนัว่ากษตัรยิ ์ผูส้รา้งทีน่ี่ งดัเอาหนิจากปิรามดิ แห่ง กซี่า มาสรา้งก าแพงเพือ่เป็นป้อมปราการป้องกนัประเทศ 

ซึง่ในอดตีนัน้เป็นทีต่ ัง้ของ ประภาคารฟาโรส ถอืว่าเป็นหน่ึงในสิง่มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ ปจัจบุนัเหลอืเพยีงส่วน

ทีเ่ป็นฐานและไดม้รีบัการทะนุบ ารุงต่อเตมิจากสุลต่านเกยต์เบย ์โดยรวบรามซากเดมิบางส่วนเขา้มาอีกดว้ย จากนัน้น า

ท่านเดนิทางกลบักรุงไคโร  

ค า่     บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรอืหอ้งอาหารในโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Mercure Cairo le Sphinx Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี ่ ไคโร – ปิระมิดแห่งกซ่ีา – สฟิงซ ์- เมมฟิส – สุสานแห่งซคัคารา - ปิรามิดแห่งเมมฟิส - โรงงานกระดาษปาปิรุส – 

โรงงานน ้าหอม  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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น าท่านเดนิทางสู่ เมืองกซ่ีา ซึง่อยู่ไมไ่กลจากไคโรนกัเพื่อชม 

มหาปีรามิด (หมายเหต ุราคาทวัรไ์ม่รวมค่าเขา้ชมภายในปิ

รามิด)  มหาปิรามิด ถูกสรา้งขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บศพของ

กษตัรยิอ์ยีปิตโ์บราณ ซึง่ในอยีปิตม์ปิีรามดิอยู่มากมาย รวม

ไดร้าวๆอยู่ 70 แห่งดว้ยกนั แต่มีปิรามิด 3 แห่งที่อยู่ใน

เมอืงกีซ่า คือหลุมฝงัศพของพระเจา้ฟาโรหค์ีออพส ์และไม

ซีรีนสั ซึ่งเป็นปิรามิดที่ใหญ่ที่สุด สนันิษฐานว่าปิรามิดน้ี 

สรา้งขึ้นมาตัง้แต่ 4600 ปีมาแลว้ นบัว่าเป็นสิ่งมหศัจรรย์

ของโลกยุคเก่าทีย่ิง่ใหญ่ทีสุ่ด ใชเ้วลาก่อสรา้งท ัง้สิ้น 30 ปี และก าลงัแรงงานกว่าแสนคน ตดัจากแท่งหนิขนาดใหญ่ หนิ

แต่ละกอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิท แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชมตวั สฟิงซท์ี่แกะสลกัจากเนินหนิธรรมชาติ มี

ส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละล  าตวัเป็นสงิโต  

(หากท่านสนใจขี่อฐู กรุณาตดิต่อที่หวัหนา้ทวัร ์ราคา ประมาณ $10-15 เหรยีญต่อท่านต่อ หน่ึงตวั) 

เที่ยง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร หรอืหอ้งอาหารโรงแรม  

บ่าย   น าคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส ซึ่งเป็นเมอืงหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปตโ์บราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมอืงที่ไดร้บั

การบนัทกึในประวตัศิาสตรว์่ามคีวามส าคญัในการรวมอยีปิตบ์น และอยีปิตล์า่งใหเ้ป็นหน่ึงเดียวโดยกษตัริยเ์มนา ปฐม

กษตัรยิแ์ห่งราชวงศท์ี ่1 ทีน่ี่ท่านจะไดช้ม รูปแกะสลกัฟาหโ์ร รามเสสที่ 2 รูปสลกัขนาดยกัษท์ี่แกะสลกัดว้ยหนิอลาบา

สเตอร ์ฝีมอืการแกะสลกัเป็นเยี่ยม ระหว่างทางท่านจะไดเ้หน็ตน้อินทผาลมัขึ้นสวยงามเป็นทวิแถว เดินทางต่อไปยงั

เมอืงโบราณที่ใกลก้นัอีกเมอืงคือ ซคัคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขัน้บนัได กล่าวไดว้่าเป็นปิระมดิตน้แบบของเหล่าปิระมดิ

ขนาดยกัษใ์นยุคหลงั ใชเ้ป็นสถานที่ฝงัพระศพของกษตัริยซ์อเซอร์ ถงึแมข้นาดและความละเอียดจะเทียบกบัปิระมดิ

ที่กีซ่าไม่ได ้แต่ปิระมดิน้ีจะมภีาพสลกับนัทกึเรื่องราวเป็นภาษาเฮียโรกลฟิีก ใหส้ามารถคาดเดาสถาณการณ์และสงัคม

อียปิตใ์นช่วงตน้ยุคจกัรวรรดิได ้จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โรงงานกระดาษปาปิรุส ชมสาธิตวธิีการท ากระดาษปาปิรุส 

กระดาษชนิดแรกของโลกที่ท  าขึ้นจากตน้กก ทีม่อียู่ตลอดสองฝัง่แมน่ า้ไนล ์จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ โรงงานน ้ าหอม ที่

มตี  านานสบืทอดมาจากพระนางคลโีอพตัรา จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบักรุงไคโร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่     บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรอืหอ้งอาหารในโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Mercure Cairo le Sphinx Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 
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วนัที่หา้ ไคโร – พพิธิภณัฑแ์ห่งชาต ิอยีิปต ์- ป้อมปราการไคโร - มสัยิดโมฮมัเหม็ด อาล ี- ตลาด บารซ์าข่าน - ไคโร   

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พพิธิภณัฑอ์ยีิปตก์รุงไคโร พพิธิภณัฑท์ี่่เก่าแก่ที่สุดของโลก ทีม่ชีื่อเสยีงเพราะความหลากหลายของซากปรกัหกัพงัของ

วตัถโุบราณที่ได ้ถู่กคน้พบจากที่ต่างๆ ในหลากหลายสมยั  ถกูส่งทยอยเขา้มาเก็บ รกัษาเอาไวใ้นพพิธิภณัฑแ์ห่งน้ี และ

ชม โลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค า ของฟาโรหต์ุตนัคาเมนอนัดงักอ้งโลก และสมบตัสิ่วนตวัอกีมากมาย ของ

พระองคเ์ช่น แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอืประณีต สิง่ของ ทัง้หมดลว้นมอีายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปีทีสุ่ด (ค่าบตัร

เขา้ชมมมัม่ีของพระมหากษตัริยท์ ัง้ 11 พระองคไ์ม่ไดร้วมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเขา้ ชมกรุณาตดิต่อที่หวัหนา้

ทวัร ์ค่าเขา้ชมประมาณ 100 อยิปิตป์อนด ์หรอื ประมาณ 20 USD) 

เที่ยง      บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

บ่าย น าท่านเขา้ชม ป้อมปราการไคโร หรือป้อมปราการซาลาดิน ป้อมปราการที่สรา้งขึ้นในสมยัสงครามครูเสด โดยยอด

นกัรบซาลาดิน ในสมยัราชวงศอ์ายูบดิ เพื่อใชป้้องกนัจากพวกนกัรบครูเสด ในสมยันัน้ตวัเมอืงไคโรประกอบดว้ย

ก าแพงลอ้มรอบจรดแม่น า้ไนล ์ซึ่งในกลางของก าแพงเมอืงก็คือ ป้อมปราการแห่งน้ีน่ีเอง จากนัน้น าท่านชม มสัยิด

โมฮมัหมดัอาลี สรา้งขึ้นในสมยัการปกครองของออตโตมนั ราวปี ค.ศ. 1848 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบ

ตามอย่าง ออตโตมน ัหรือ ตุรกีในปจัจุบนัภายในมีนาฬิกาบนลานในสุเหร่าซึ่งเป็นของขวญัในการแลกเปลี่ยนกบั 

อนุสาวรียป์ลายแหลมโอบลิสิกข์องรามเซสที่สอง เพื่อสรา้งสมัพนัธไมตรีอนัดรีะหว่างอียปิตฝ์ร ัง่เศส  จากนัน้น าท่านช ้

อปป้ิงที่ ตลาดข่าน เอลคาลิลี่ ประเทศอียปิต ์เป็นตลาดสไตลอ์าหรบัโบราณ อายุร่วม 600 ปีมสีนิคา้พื้นเมอืงและของ

ที่ระลกึมากมายเช่น ขวดน า้หอมที่ท  าดว้ยมอื เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบั  บางรา้นมี

คนขายพดูไทยไดอ้กีดว้ย 

ค า่     บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร หรอืหอ้งอาหารในโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน าท่านเขา้ทีพ่กั Mercure Cairo le Sphinx Hotel ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่หก ไคโร - บาหเ์รน - กรุงเทพ  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาต ิไคโร  
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13.20 น  เดนิทางลดัฟ้าสู่ ประเทศบาหเ์รน โดยสายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF070 (บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบน 

เครื่อง) ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ช ัว่โมง 30 นาท ี

17.10 น  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตบิาหเ์รน จากนัน้น าท่านพกัผ่อนภายในสนามบนิเพือ่รอต่อเครื่อง  

22.20 น  เดนิทางลดัฟ้าสู่ ประเทศไทย สายการบนิ GULF AIR เทีย่วบนิที ่GF152 (บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบน 

เครื่อง)  ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 7 ช ัว่โมง 15 นาท ี

 

วนัที่เจด็   กรุงเทพฯ 

09.30 น  เดนิทางถงึกรุงเทพ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ 

........................................................................................ 
 

 

อตัราค่าบรกิารต่อท่านและเงื่อนไขการใหบ้ริการ 

 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 

✓ ตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัระบวุนัเดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ 

✓ ภาษีน ้ ามนัและภาษีต ัว๋ทุกชนิด(สงวนสทิธิเกบ็เพิ่มหากสายการบนิปรบัข้ึนกอ่นวนัเดินทาง) 

✓ ที่พกัโรงแรมตามรายการ 5 คนื พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ตอ้งการเพิม่เงนิพกัหอ้งเดี่ยว) 

บาหเ์รน อยีปิต ์มหศัจรรย ์อารยธรรมแม่น ้ าไนล ์

 7 วนั 5 คืน โดยสายการบนิ กลัฟ์ แอร ์

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่พกัหอ้ง

ละ 2 – 3 ท่าน 

เด็กอายไุม่เกนิ12

ปีเสรมิเตยีง 

เด็กอายไุม่เกนิ12ปี 

ไม่เสรมิเตียง 

 

ไม่เอาต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

พกัเดี่ยว 

13 – 19 ก.ย. 62 44,990 44,990 44,990 ไม่รบัจอยแลนด ์ 8,900 

27 ก.ย. – 03 ต.ค. 62 45,990 45,990 45,990 ไม่รบัจอยแลนด ์ 8,900 

25-31 ต.ค. 62 45,990 45,990 45,990 ไม่รบัจอยแลนด ์ 8,900 

15 – 21 พ.ย. 62 41,990 41,990 41,990 ไม่รบัจอยแลนด ์ 8,900 
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✓ อาหารตามรายการระบ(ุสงวนสทิธิในการสลบัม้ือหรอืเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเขา้ชมสถานที่ตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน ้ าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 23 กก. 

✓ ค่ารถรบั-สง่สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 

✓ ค่ามคัคุเทศกผู์ช้ านาญเสน้ทางดูแลตลอดการเดินทาง 

✓ ภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3%และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 

✓ ค่าประกนัชีวิตกรณีอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล

กรณีอบุตัเิหตใุนวงเงนิไม่เกนิ ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์  

 
อตัราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาติค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ(Re-

Entry) หรอื คนต่างดา้ว (เป็นหนา้ที่ของผูเ้ดินทางในการจดัท าเอง) 

 ค่าใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องด่ืมและค่าอาหารที่ส ัง่เพิม่เอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมส ัง่พเิศษนอกรายการ ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัทท์างไกล, ค่าอนิเตอรเ์น็ต ฯลฯ 

 ค่าใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ,อบุตัภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถกูปฏเิสธ

ไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่

นอกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 

 ค่าปรบั ส าหรบัน ้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกนิจากที่ทางสายการบนิก าหนดไว ้23 ก.ก. 

 ค่าธรรมเนียมยื่นวซ่ีาอยีปิต ์1,500 บาทต่อท่าน  

 ค่าทิปไกดท์อ้งถิน่,คนขบัรถ 48 USD /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน (ช าระที่สนามบนิในวนัเดินทาง) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์24 USD /ทริป/ลูกทวัร ์1 ท่าน  

 
เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

1.กรุณาท าการจองกอ่นการเดินทาง อย่างนอ้ย 45 วนัท าการหรือกอ่นหนา้นั้น โดยสง่แฟกซห์รืออเีมลลร์ายช่ือและหนา้หนังสอื

เดินทางเพือ่ยนัการจองที่นัง่ พรอ้มช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท 

2.ค่าทวัรส์่วนที่เหลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ ัง้หมด 15 วนัก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการ

เดินทางของท่าน และการคนืเงนิท ัง้หมดหรอืบางสว่นตามค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ 

3.เม่ือท่านตกลงช าระเงนิค่าบริการไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขการ

ใหบ้รกิารที่ไดร้ะบไุวใ้นเอกสารฉบบัน้ีท ัง้หมดน้ีแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 
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1.ยกเลกิการเดินทางกอ่นการเดินทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิค่ามดัจ าใหท้ ัง้หมด โดยจะหกัค่าใชจ้า่ยที่เกดิข้ึนจรงิ เช่น

ค่าธรรมเนียมวซ่ีา ยกเวน้ในกรณีวนัหยุดเทศกาล,วนัหยุดนักขตัฤกษ์ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธ์ิไม่คนืเงนิมดัจ าโดยไม่มีเงือ่นไขใด 

ๆ ทัง้สิ้น 

2.ยกเลกิการเดินทาง 30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่ามดัจ าทวัร ์50% 

3.ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 7 – 14 วนัเกบ็ค่าใชจ้า่ย 100% ของราคาทวัร ์ต่อท่าน 

4.ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผ่านแลว้มีการยกเลกิการเดินทาง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคนืค่ามดัจ าท ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.โปรแกรมทวัรน้ี์จะสามารถออกเดนิทางไดต้อ้งมจี  านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่  าหนดไวเ้ท่านัน้ หากมจี านวนผู ้

เดนิทางรวมแลว้นอ้ยกว่าทีก่  าหนดไว ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลกิหรอืปรบัเปลีย่นก าหนดการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผูีเ้ดินทาง 

10-14 ท่าน ตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 2,000 บาท, กรณีทีม่ผูีเ้ดนิทาง 15-19 ท่านตอ้งเพิม่เงนิท่านละ 1,000 บาท 

2.ในกรณีที่ทางประเทศอยีปิต ์ส ัง่ใหม้กีารระงบัการใหว้ซี่าหรอืปรบัราคาค่าวซี่า ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเรียกเกบ็

ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการเพิม่เตมิตามค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจริง  

3.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงราคาและเงือ่นไขต่าง ๆ โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้น้ีใหข้ึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของ

บริษทัฯ เท่านัน้ อกีท ัง้ขอ้สรุปและขอ้ตดัสนิใดๆ ของบริษทัฯ ใหถ้อืเป็นขอ้ยุตสิิ้นสุดสมบูรณ์ 

4.บรษิทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์

ขอ้จ ากดัดา้นภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืและค านึงถงึความปลอดภยั รวมถงึประโยชนสู์งสุด

ของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

5.รายการทวัรน้ี์เป็นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 

6.อตัราค่าบรกิารคิดค านวณจากอตัราแลกเปลีย่น และราคาตัว๋เครื่องบนิในปจัจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการปรบัเปลีย่นราคา

ค่าบริการในกรณีทีม่กีารขึ้นราคาค่าต ัว๋เครื่องบนิ ค่าประกนัภยัสายการบนิ ค่าธรรมเนียมน า้มนั หรอืมกีารประกาศลดค่าเงนิบาท หรอื

อตัราแลกเปลีย่นไดป้รบัขึ้นในช่วงใกลว้นัทีค่ณะจะเดนิทาง 

7.ในระหว่างการท่องเทีย่วน้ี หากท่านไมใ่ชบ้ริการใดๆ ไมว่่าท ัง้หมดหรอืบางส่วน ถอืว่าท่านสละสทิธิ์ไม่สามารถเรียกรอ้งขอคืน

ค่าบริการได ้

8.หากท่านไมเ่ดนิทางกลบัพรอ้มคณะทวัร ์ต ัว๋เครื่องบนิขากลบัซึ่งยงัไมไ่ดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงนิได ้

9.ค่าบรกิารที่ท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระใหก้บับรษิทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมา

ขาดเช่นกนั ดงันัน้หากท่านมเีหตุอนัใดที่ท  าใหท่้านไมไ่ดท่้องเที่ยวพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบรกิารไม่ได ้

10.กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการบนิ 

บริษทัขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ะจดับรกิารทวัรอ์ื่นทดแทนให ้แต่จะไมค่ืนเงนิให ้

ส  าหรบัค่าบริการนัน้ๆ 
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11.มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไมม่สีทิธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ท ัง้สิ้นแทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านัน้ 

12.บรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ การเดนิทางของผูเ้ดนิทางดว้ยวตัถปุระสงคแ์อบแฝงอื่น ๆ เช่น 

การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสนิคา้หนีภาษ ีการขนยาเสพตดิ การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อ

การรา้ย และ อื่น ๆ ทีเ่ขา้ขา่ยผดิกฏหมาย ผดิศีลธรรมอนัด ีบริษทัฯ มไิดม้สี่วนรูเ้หน็ เกี่ยวขอ้ง หรอื มสี่วนตอ้งรบัผดิชอบใด ๆ กบั

การกระท าดงักลา่วท ัง้สิ้น 

13.หากผูเ้ดนิทางถูกเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆ ปฏเิสธการเขา้ - ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ถอืเป็นเหตผุลซึง่

อยู่นอกเหนืออ านาจ และความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไมร่บัผดิชอบคืนเงนิท ัง้หมด 

14.ผูเ้ดนิทางตอ้งใชว้จิารณญาณส่วนตวัและรบัผดิชอบต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิคา้ต่าง ๆ ในระหว่างการเดนิทางท่องเที่ยว

ดว้ยตวัท่านเอง บรษิทัฯ จะไมส่ามารถรบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิความไมพ่งึพอใจในสนิคา้ทีผู่เ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่างการเดนิทาง

ท่องเทีย่วน้ี 

15.ผูเ้ดนิทางตอ้งรบัผดิชอบต่อการจดัเกบ็ และ ดูแลทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไมส่ามารถ

รบัผดิชอบใด ๆ หากเกดิการสูญหายของ ทรพัยส์นิส่วนตวั ของมค่ีาต่าง ๆ ระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่ว อนัมสีาเหตมุาจากผู ้

เดนิทาง 

16.บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อการสูญหายของทรพัยส์นิ และ สมัภาระระหว่างการเดนิทางอนัมสีาเหตมุาจากสนามบนิ สายการบนิ 

บริษทัขนส่ง โรงแรม หรอื การโจรกรรม แต่จะท าหนา้ทีเ่ป็นตวัแทนในการเรยีกรอ้งค่าชดใชใ้หก้บัผูเ้ดนิทาง 

17.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตกุารณท์ีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ

การนดัหยุดงาน การจลาจล การปฏวิตั ิรฐัประหาร ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรอื ค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึ้น

ทางตรง หรอืทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท ารา้ย การสูญหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอุบตัเิหตตุ่างๆ 

18.บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไมพ่งึพอใจของผูเ้ดนิทาง ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบั สภาพธรรมชาต ิภมูอิากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วถิแีละพฤตกิรรมของประชาชนในประเทศที่เดนิทางไป 

19.ทางบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ดเ้กิดจากอุบตัเิหตใุน

รายการท่องเทีย่ว(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขน้ีในกรณีทีเ่กิดเหตสุุดวสิยั ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

20.กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ(เลม่น า้เงนิ)เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆก็

ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆท ัง้สิ้น 

21.กรณีทีท่่านตอ้งออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น (ต ัว๋เครื่องบนิ,ตัว๋รถทวัร,์ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ที่ทกุคร ัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 

เน่ืองจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆในกรณี

ถา้ท่านออกตัว๋ภายในโดยไม่แจง้ใหท้ราบและหากไฟลท์บนิมกีารปรบัเปลีย่นเวลาบนิเพราะถือว่าท่านยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วแลว้ 

22. หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพือ่ท่องเที่ยวเท่านั้น 

(หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน บริษทัฯไม่รบัผดิชอบหากอายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได ้ 
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ขอ้มูลเอกสารการยื่นวซ่ีา  

หมายเหต ุ : การยื่นวซ่ีาแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์ จะตอ้งท าการยื่นวซ่ีากอ่นล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนันับจากวนัเดินทาง ในกรณีที่

เหลอืระยะเวลายื่นวซ่ีานอ้ยกว่า 20 วนั นับจากวนัเดินทาง อาจมีค่าใชจ้า่ยเพิ่มโดยบรษิทัจะเรยีเกบ็ตามจรงิ  

 

กรุณาอย่ายดึติดกบัขอ้มูลการยื่นขอวซ่ีาในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่ตลอดเวลา 

 

เอกสารที่ตอ้งใชส้ าหรบัการยื่นวซ่ีามีดงัน้ี 

1. หนังสอืเดินทาง (Passport) ฉบบัจรงิ อายุเหลอืไม่ต า่กว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางไปและกลบั 

2. ส าเนา passport 1 ฉบบั 

3. รูปถา่ยสพีื้นหลงัสขีาว ขนาด 2 น้ิว จ านวน 1 รูป ไม่ควรสวมเครื่องประดบั ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปถา่ยจะตอ้งสมบูรณ์และ   

   ไม่เลอะหมึกหรอืมีรอยเป้ือน 
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4. จดหมายรบัรองการท างานภาษาองักฤษ 

  - กรณีเป็นเจา้ของกจิการใหแ้สดงหนังสอืจดทะเบยีนบรษิทั หรือใบทะเบยีนการคา้ 

- กรณีเป็นนักเรยีน ตอ้งมีหนังสอืรบัรองจากสถานศึกษา 

5. เอกสารการจองตัว๋เครื่องบนิ 

6. เอกสารการจองโรงแรมและที่พกั 

7. หนังสอืรบัรองฐานะทางการเงนิ  Bank statement ยอ้นหลงั 6 เดือน (ฉบบัจรงิ) สมดุบญัชีเงนิฝากเล่มจรงิ พรอ้มส าเนาทกุ

หนา้ 

8. ส าเนาทะเบยีนสมรส – ทะเบยีนหย่า (ถา้มี) 

9. ใบเปลี่ยนช่ือ – สกลุ (ถา้มี) ตวัจรงิพรอ้มส าเนา 

10. ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประชาชน 

11. ระยะเวลาในการยื่นค าขอวีซ่า ไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการหรือมากกว่า 

 

หมายเหต ุ: หากท่านมีหนังสอืเดินทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยื่นวซ่ีาดว้ย ในกรณีที่ถอืหนังสอืเดินทาง (พาสปอรต์) สญัชาติ

ไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอืก าลงัศึกษาในต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัที 

เพราะการยื่นขอวซ่ีาจะมีเงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตเพิม่เตมิ และขอ้ก าหนดน้ีไม่รวมไปถงึผูเ้ดินทางที่ถอืพาสปอรต์

ต่างชาตดิว้ย 

 

ระเบยีบการขอวซ่ีาอาจมีการเปลี่ยนแปลง (ทางบรษิทัจะแจง้ใหท่้านทราบอย่างเร่งด่วน เม่ือไดร้บัรบัแจง้เป็นเอกสารอย่างเป็นทางการ) 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยื่นวซ่ีาเบื้องตน้ 

(ตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เน่ืองจากจะมีผลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

 

ชื่อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………........................................... 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………….……...…........................................... 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………........................................... 

3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………….………............................................. 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………………………………………………………............................................ 

5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั) ……………………………………………………………………………..……..…… ........................................... 

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………..…................................................ 

7. สญัชาติปจัจบุนั .................................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากสญัชาติปจัจบุนั………………………….. 
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8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบยีน)                      แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หย่า                แยกกนัอยู่                             หมา้ย 

  อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกลุ ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี  านาจปกครอง/ดูแลผูเ้ยาว ์ 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………………… 

    หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื.........................................     อเีมล............................................. 

12. อาชพีปจัจุบนั  

(หากท ากจิการคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เช่น ขายเสื้อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

................. ........................................................................................................ 

13. ชื่อบรษิทัหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันกัเรยีน นกัศึกษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ่ยู่ของสถาบนัศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

 

หมายเหต ุการอนุมตัิวซ่ีาเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีสว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิ้น ท ัง้น้ีบรษิทัเป็นเพยีงตวักลาง

และคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดินทางเท่านั้น 

 


