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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ
21.30  พรอ้มกันที ่อาคารผุโ้ดยสารขาออก สนามบนิสุวรรณภูมชิ้นั 4 เคาน์เตอรส์ายการบนิ EGYPT AIR ประต ู8 เคาน์เตอร ์

Q โดยมเีจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุทา่น 

วนัทีส่อง สนามบนินานาชาตไิคโร • อเล็กซานเดรยี • โรงละครโรมนั • ป้อมปราการเคตเบย ์• หอสมุดแหง่อเล็ก
ซานเดรยี • สุสานแหง่อเล็กซานเดรยี • เสาปอมเปย ์  (-/กลางวนั/เย็น) 

00.50 ลัดฟ้าไปยงัทวปีแอฟรกิา ดว้ยเทีย่วบนิ MS961 จุดก าเนดิแหง่อารยธรรมของโลก สูป่ระเทศทีค่รัง้หนึง่เคยยิง่ใหญ่

ทีส่ดุ และยังไมส่ามารถคน้หาค าตอบไดใ้นหลายเรือ่งที ่ประเทศอยีปิต ์
 

 
 

05.50 ถงึ สนามบนินานาชาตไิคโร เมอืงหลวงของประเทศ 

ผ่านทีต่รวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่า
ประเทศไทย 5 ชม.)  มุ่งหนา้สู่ เมืองอเล็กซานเดรีย 
(Alexandria) เมืองท่าส าคัญของอียิปต์ตั ้งแต่ในยุค

โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศใน
ปัจจุบัน โดยตัง้อยู่ทางเหนือสดุของประเทศรมิกับทะเล
เมดเิตอรเ์รเนียน ซึง่ถอืเป็นจุดที่แม่น ้าไนล์ส ิน้สดุ โดยอ

เล็กซานเดรยีนัน้มชีือ่ในประวัตศิาสตรใ์นชว่งประมาณ 332 
ปี กอ่นศรสิตกาล ซึง่ตรงกับสมัยมหาราชทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุใน
ยคุของกรกี น่ันคอืกษัตรยิม์าซโิดเนีย อเล็กซานเดอรท์ี ่3 

และยังเคยเป็นสถานทีต่ัง้ของประภาคารฟาโรสแห่งอเล็ก
ซานเดรยี 1 ใน 7 ส ิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณอกีดว้ย 

  ชม โรงละครโรมนั (Roman Amphitheatre) 1 ใน
สิง่ปลกูสรา้งทีจั่กรวรรดโิรมันทิง้ไวใ้นชว่งศตวรรษที2่ และ
ไดม้กีารปรับปรงุแกไ้ขจากความทรดุโทรมมาโดยตลอด 
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จนทีท่า่นจะไดเ้ห็นในปัจจบุันนัน้ จะเป็นรปูแบบทีส่รา้งขึน้มาใหมใ่นสมัยศตวรรษที ่ 4  ซึง่ถอืวา่มเีพยีงแหง่เดยีวใน
อยีปิตเ์ทา่นัน้ ประกอบไปดว้ยอัฒจันทนห์นิออ่นสขีาวและสเีทาจ านวน 13 ชัน้ เวย้แตช่ัน้แรกทีท่ าจากหนิแกรนติเพือ่
สรา้งความแข็งแรงของโครงสรา้ง เรยีงตัวในลกัษณะของเกอืกมา้ สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 700 – 800 คน แมจ้ะ

ผ่านกาลเวลาและภัยธรรมชาตมิานานับการแตโ่รงละครแหง่นี้ก็ยงัเป็นหนึง่ในหลกัฐานส าคัญทางประวัตศิาสตรท์ีม่ ี
ความสมบรูณ์อยูพ่อสมควร 

จากนัน้ ใหท้่านได ้ถ่ายรูปกบั ป้อมปราการเคตเบย ์(Qaitbay's Citadel) สรา้งขึน้ราวศตวรรษที ่15 ตดิกับทะเลเมดิ

เตอรเ์รเนียน โดยสลุตา่นเคตเบยแ์หง่อาณาจักรออตโตมัน ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ในการเผยแพร่ศาสนาอสิลามในดนิแดน
แห่งลุ่มแมน่ ้าไนล ์บนพืน้ทีเ่ดมิของประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรยี แตใ่นวันที ่11 ก.ค. 1882 นัน้ป้อมปราการ
หลังนี้ถูกทิ้งระเบิดจากกองทัพของสหราชอาณาจักรและถูกทิ้งไวจ้นรัฐบาลมีค าสั่งใหบู้รณะในปี 1952 และ

เปลีย่นเป็นพพิธิภัณฑท์างทะเลและนาวกิโยธนิ               เ ข้ า ช ม 
หอสมุดแหง่อเล็กซานเดรยี (Library of Alexandria) ทีไ่ดรั้บยกยอ่งวา่เป็นแหลง่วทิยาการแห่งแรกของโลก 
เนื่องจากเป็นทีเ่ก็บต าราเรยีน วรรณกรรม จดหมายเหต ุและบันทกึตา่งๆ บนกระดาษปาปิรสุเมอืงกวา่ 2,000 ปีมาแลว้  

 

 

 
นอกจากนั้น นักโบราณคดียังคน้พบว่ามหีอ้งทีม่ีเวทีขนาดใหญ่ถงึ 13 หอ้ง สามารถจุผูค้นไดม้ากถงึ 5,000 คน จึง
สนันิษฐานวา่จะเป็นแหลง่การเรยีนการสอนทีม่แีบบแผนแหง่แรกๆ ของโลก วา่กันว่าในสมัยของพระเจา้อเล็กซานเด

อรม์หาราชนั้น อเล็กซานเดรยีเป็นศูนยร์วมของปัญญาชนชาวกรกีจากการทีม่ตี าราต่างๆ มากมายในการคน้ควา้หา
ความรู ้แตเ่ป็นทีน่่าเสยีดายทีห่อสมดุแหง่นีถ้กูเผาท าลายในยคุของพระนางคลโีอพัตรา เอกสารสว่นมากถกูท าลายไป
จนหมดสิน้ ส าหรับอาคารในปัจจุบันนัน้ไดรั้บการสรา้งขึน้ใหมด่ว้ยแรงสมัยสนุนจากหลายสว่นจนสามารถเปิดใหบ้รกิาร

ไดอ้กีครัง้ในปี 2002 โดยมหีนังสอืกวา่ 8 ลา้นเลม่ บนพืน้ทีก่วา่ 70,000 ตารางเมตร 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เสริฟ์ดว้นเมนูซฟู้ีดรมิทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน 

 พาทา่นชม สุสานแห่งอเล็กซานเดรยี (Catacombs Of Alexandria) ค าว่าคาตาโกมบนั์้น หมายถงึสสุานใต ้

ดนิทีม่นุษยส์รา้งขึน้ โดยเป็นค าทีม่ใีนสมัยจักรวรรดโิรมัน ประกอบกับเป็นสสุานแบบทีโ่รมันนยิม จงึสนันษิฐานว่าคา
ตาโกมบ์แห่งอเล็กซานเดรียสรา้งขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 1 – 2 ซึง่
สถานที่แห่งนี้นั้นเป็นอีก 1 รูปแบบของสุสานของกษัตรยิ์อียปิต ์

นอกเหนือจากรูปแบบพีรมิด และแบบวิหารที่เจาะเขา้ไปในเขา 
สสุานแห่งนี้นั้นถูกคน้พบโดยบังเอญิเมื่อปี 1900 หลังจากลาลาก
เกวยีนหลน่ลงไปในสสุานแหง่นี้ โดยภายในนัน้จะถกูแบง่ออกเป็น 3 

ชัน้ เป้นชัน้ปลงศพ ชัน้ฝังศพ และชัน้ส าหรับเป็นที่รวมญาติของ
ผู เ้สียชีวิต คาดว่าในยุคหลังใชเ้ป็นที่ฝังศพของชาวโรมันดว้ย 
เนื่องจากมกีารขุดคน้พบศพเป็นจ านวนมากกว่า 50,000 ศพ ถัดไป

ไม่ไกลนัน้จะม ีเสาปอมเปย ์(Pompey's Pillar) เสาตน้นี้ตัง้ตาม
ชือ่สหายคนสนิทของจูเลยีส ซซีาร ์ผูน้ าของสาธารณรัฐโรมัน และ

เป็น 1 ใน 3 กงสลุใหญ่ของสาธารณรัฐ ทีใ่นตอนหลังนัน้เป็นศัตรกูัน
และไดห้ลบหนีมาที่นี่ก่อนถูกชาวเมืองสังหาร ตัวเสาสรา้งดว้ย
หนิแกรนติแดงเพยีงกอ้นเดยีวจากเมอืงอัสวานทางตอนใตข้องอยีปิต์

สงูประมาณ 20.46 เมตร รวมฐานแลว้ประมาณ 26.85 เมตร หนักราว 
285 ตัน หัวเสาโรมันแบบคอรนิเทยีสนั้นสรา้งตอ่เตมิเขา้มาในปี 297 
เพือ่ร าลกึถงึชยัชนะทีจั่กรพรรดไิดโอคลเีชยีนมตีอ่สงครามจลาจลในอเล็กซานเดรยี 

ทีพ่กั Le Meridien Pyramids หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว พรอ้มรบัประทานอาหารเย็นในโรงแรม 
 

 
 

วนัทีส่าม มหาพรีะมดิแห่งกซี่า •  จุชมววิพาโนราม่า •  มหาสฟิงซ ์ ศูนยส์าธติท ากระดาษปาปิรุส และน า้หอม • 
พรีะมดิแหง่ซคัคารา่    (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  น าทา่นชม มหาพรีะมดิแห่งกซี่า (3 Great Pyramids of Giza) ดา้นนอก อันประกอบไปดว้ย มหาพรีะมดิคูฟ ู

มหาพรีะมดิคาเฟร และมหาพรีะมดิเมนคู ถอืเป็นกลุ่มพมีดิทีใ่หญ่ทีส่ดุในอยีปิต์ และถอืเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์อง
โลกยุคโบราณเพยีงหนึ่งเดยีวที่ยังสามารถขา้มกาลเวลามาจนถงึปัจจุบัน โดยพรีะมดินั้นถูกสรา้งขึน้เพือ่เป็นสถานที่
บรรจุพระบรมศพของ 3 กษัตรยิ ์ไดแ้ก ่ คอีอปส(์CHEOPS) หรอื คฟูู  , พรีะมดิแหง่ทีส่อง คอื พรีะมดิของคาเฟร 

(โอรสของคูฟู) และแห่งทีส่าม พรีะมดิของเมนเคอเร (โอรสของคาเฟร) มขีนาดลดหลั่นกันไป องคพ์รีะมดิที่
สงูสดุนั้นเคยมคีวามสงูถงึ 147 เมตร แต่พังทลายลงมเีหลอื 134 เมตร สรา้งขึน้เมือ่ก่อนครสิตกาลประมาณ 2,500 ปี 
นับอายุจนถงึปัจจุบันก็กว่า 4,500 ปี ใชเ้วลาในการสรา้งประมาณ 20 ปี ซึง่นับว่าสรา้งเสร็จเร็วมากถา้เทยีบกับขนาด

และการเคลื่อนยา้ยหินที่เป็นส่วนประกอบของมหาพีระมิด โดยกอ้นหินที่ใชน้ ามาสรา้งนั้น พบว่ามีลักษณะและ
องคป์ระกอบใกลเ้คยีงกับกอ้นหนิของเมอืงอัสวาน ซึง่อยูท่างตอนใตข้องของไคโรกวา่ 

 860 กโิลเมตร วศิวกรและนักโบราณคดคี านวณดว้ยวธิปีกต ิพบวา่ตอ้งใชเ้วลาถงึ 65 ปี ในการยา้ยกอ้นหนิไปยังจุด
ทีต่ัง้ของมหาพรีะมดิทัง้ 3 นี้  ถอืเป็นพรีะมดิทีย่ ิง่ใหญ่และสมบรูณ์ทีส่ดุในอยีปิต ์การสรา้งพรีะมดิขึน้มาเป็นยอดแหลม
นัน้  ซึง่ชีไ้ปทีด่วงดาวตา่งๆ นั้นก็เพราะวา่ชาวอยีปิตเ์ชือ่วา่ ดวงวญิญาณของฟาโรหจ์ะใชย้อดนี้เป็นเสน้ทางเชือ่มเสด็จ
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ระหว่างโลกนี้กับโลกหนา้ เพราะชาวไอยคุปต์เชือ่ว่าพีระมดิคือสิง่เชือ่มโยงระหว่างฟาโรหท์ี่ส ิน้พระชนม์ไปแลว้กับ
อาณาจักรของพระองค ์และจะกลับมายังร่างเดมิของพระองค ์จงึไดม้กีารน าทรัพยส์มบัตมิากมายเหลอืคณาพรอ้มขา้
ราชบรพิาล ฝังไปพรอ้มกับร่างของพระองค ์เพือ่ใหพ้ระองคไ์ดใ้ชใ้นวันทีก่ลับคอืสูร่่าง นอกจากมหาพรีะมดิทัง้ 3 แลว้ 

แตล่ะพรีะมดิยังมพีริะมดิบรวิาร อกีพรีะมดิละ 3 องค ์บา้งก็สนันษิฐานกันวา่เป็นพรีะมดิของพระมเหสขีองแตล่ะพระองค ์

 
จากนัน้ พาท่านสู ่จุดชมววิพาโนรามา ใหท้่าน

ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ นับเป็นจุดที่ท่านจะไดเ้ห็น
พรีะมดิทัง้ 3 เรยีงรายกันอย่างสวยงาม ใหท้่านได ้

เห็นความยิง่ใหญ่และสง่างามของสุสานที่ยังหา
หลักฐานทีแ่น่ชัดในการสรา้งไม่ได ้และยังมเีรือ่งลี้
ลับอีกมากมายใหท้่านไดศ้ ึกษา จากนั้นใหท้่าน 

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มหาสฟิงซ์ (The Great 
Sphinx) ผูพ้ ิทักษ์ครึง่ส ิงโต ครึง่มนุษย์ สฟิงซ์

ยักษ์แห่งกีซ่า ถือเป็นสฟิงซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 

แกะสลักจากหนิภูเขากอ้นขนาดใหญ่ สันนิฐานว่า
ซึ่งใบหนา้ของสฟิงซ์อาจจะเป็นพระพักตร์ของ
ฟาโรหค์าเฟรก็ได ้สฟิงซเ์ปรยีบเสมอืนเป็นตัวแทน

ของกษัตรยิ ์หรอืเป็นสัตวท์ีม่ชีาญฉลาดและมพีลัง
เพือ่ปกป้องพระศพและทรัพยส์มบัตภิายในพรีามดิ
แต่เป็นทีน่่าเสยีดายทีส่ว่นจมกูของสฟิงซนั์น้ไดถู้ก

ท าลายเนื่องจากถกูใชเ้ป็นเป้าซอ้มยงิปืนของทหาร
ในเวลานัน้ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ พาทา่นชม การสาธติและผลติกระดาษปาปีรุส กระดาษแบบแรกของโลกโดยเรยีกชือ่ตามวัตถดุบิของการดาษน่ัน
คอืตน้ปารรีุส หรอืตน้กก ซึง่ถอืเป็นภมูปัิญญาทอ้งถิน่ของชาวอยีปิตใ์นสมัยนั้นคดิคน้ขึน้มาเพือ่ใชแ้ทนการบันทกึผ่าน
หนิ ใชบ้ันทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตุการณ์ส าคัญตา่งๆ ในสมัยอยีปิตโ์บราณ พรอ้มแวะชม โรงงานผลติ

หวัน า้หอม ซึง่มีกระบวนการการผลติตามตน้ต าหรับ สมัยพระนางคลีโอพัตรา ว่ากันว่ากลิน่น ้าหอมของพระนางคลี
โอพัตรานัน้ ท าใหบ้รุษุทีแ่ข็งแกรง่อยา่งจูเลยีส ซซีารย์ังตอ้งสยบ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอัธยาศัย 

จากน ัน้  พาทา่นสู ่เมอืงซคัคารา่ (Saqqara) ทางตอนใตข้องกรงุไคโร บรเิวณอันเป็นทีต่ัง้ของเมอืงเมมฟิส เมอืงหลวงเดมิใน
สมัยอยีปิตโ์บราณ โดยมสี ิง่ส าคัญคอื พรีะมดิแหง่แรกของโลกน่ันเอง น าทา่นชม พรีะมดิข ัน้บนัไดซคัคารา (Step 
Pyramid of Saqqara) เป็นพรีะมดิทีอ่ายเุกา่แกม่าก เป็นพรีะมดิ 4 ชัน้ ใชเ้ป็นสถานทีฝั่งพระศพของ กษัตรยิ ์ ซอ
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เซอร ์ ในราชวงศท์ี ่ 3 ราว 2600 ปีกอ่นศรสิตกาล เพือ่ใชเ้ป็นทางเสด็จสูส่รวงสวรรคเ์ดนิทางไปกับเทพเจา้รา พรีะมดิ
ขัน้บนัไดยงัเป็นตน้แบบของปีรามดิในยคุตอ่มา รอบๆ องคพ์รีามดิยังประกอบไปดว้ยวหิาร แทน่บชูา หอ้งเก็บของและ
หอ้งโถง ซึง่สอดรับและเอือ้ประโยชน์หนา้ทีซ่ ึง่กนัและกันอยา่งลงตัว โดยอมิโฮเทปเป็นสถาปนกิผูอ้อกแบบ ใกล ้ๆ กัน

ยังม ีพรีะมดิโคง้ (Bent Pyramid) เป็นตน้แบบของพรีะมดิแหง่กซีา่ทีคุ่น้ตากัน โดยแรกเริม่นัน้สรา้งโดยตัง้องศาไว ้
ที ่54 องศา แตห่ลังจากการสรา้งไปไดร้ะยะหนึง่แลว้จงึทราบวา่จุดบรรจบของพรีะมดิจะสงูกวา่ทีจ่ะมคีวามมั่นคง จงึได ้
เปลีย่นเป็น 43 องศา จงึท าใหต้ัวพรีะมดิโคง้ลง แลว้ถอืวา่เป็นองศาทีท่ ามาใชส้รา้งพรีะมดิในยคุหลังทัง้หมด 

 
ทีพ่กั Le Meridien Pyramids หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว พรอ้มรบัประทานอาหารเย็นในโรงแรม 
 

วนัทีส่ ี ่ พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตอิยีปิต ์•  สุเหร่าโมฮมัเม็ด อาล ี•  ตลาดผา้ฝ้ายอยีปิต ์• ดนิเนอรล์่องแม่น า้ไนล ์
พรอ้มโชวร์ะบ าหนา้ทอ้งและระบ าพืน้เมอืง    (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางไปยัง พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตอิยีปิต ์(Egyptian Museum) พพิธิภัณฑไ์คโร เป็นพพิธิภัณฑ์
ส าคัญของประเทศอยีปิต ์พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เป็นทีเ่ก็บรวบรวมสิง่สะสมและโบราณวัตถุอยีปิตโ์บราณ กว่า 120,000 ชิน้  

พรอ้มชมโลงศพทองค าแทห้นัก 110 ก.ก. พรอ้มหนา้กากทองค า ของฟาโรหต์ุตันคาเมน หนัก 11 ก.ก. และสมบัติ
สว่นตัวอีกมากมาย ของพระองค์ เช่น เตยีง บรรทม, รถศกึ และสมบัตสิ าคัญอีกชิน้ที่จัดแสดงคอื บัลลังก์ทองที่มี
ชือ่เสยีงของตตุันคามนุ พนักพงิบัลลังกเ์ป็นภาพสลัก ทีม่เหส ีอเคเซนามนุ เจมิน ้าหอมใหต้ตุันคามนุ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นชม  ป้อมซาลาดนีหรอืป้อมซทิาเดล (Citadel)  ป้อมปราการ สมัยอสิลามรุง่เรอืงในอยีปิต ์ป้อมนี ้ถกูสรา้ง
ขึน้ในปี 1176 โดย กษัตรยิซ์าลามดนิ โดยใชห้นิจากปิรามดิ แหง่ กซีา่ มาสรา้งก าแพงเพือ่เป็นป้อมปราการป้องกัน

ประเทศจากสงครามครเูสด ป้อมซทิาเดลเป็นจดุทีนั่กทอ่งเทีย่วนยิมแวะ ภายนอกป้อมสามารถมองเห็นทวิทัศน์ของกรงุ
ไคโร ใกล ้ๆ  กันเป็นทีต่ัง้ของ สุเหรา่โมฮมัหมดั อาล ี(Muhammad Ali Mosque)  ออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรกี 
ใชเ้วลาในการสรา้งนานกวา่ 18 ปี นับเป็นสเุหรา่ทีใ่หญ่และสงูทีส่ดุในกรงุไคโร ตัวอาคารสรา้งจากหนิอลาบาสเตอร ์

(Alabaster) ผูส้รา้งตอ้งการใหม้รีปูแบบเหมอืน Blue Mosque ทีอ่สิตันบลู แตม่ขีนาดเลก็กวา่ ภายในสเุหรา่ ตกแตง่
ดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศลิปะอสิลามอยา่งสวยงาม 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

จากน ัน้พาทา่นชมและเลอืกซือ้สนิคา้ ณ ตลาดผา้ฝ้าย ทีข่ ึน้ชือ่วา่มคีณุภาพ สามารถระบายเหงือ่ไดด้ ีมคีวามเบา 
สวมใสส่บาย โดยในสมัยกอ่นนัน้มักถัดและทอเพือ่ถวยแกฟ่าโรหแ์ละพระราชวงศ ์อกีทัง้ยงันยิมน ามาเป็นผา้ปทูีน่อน 
ดว้ยสภาพภมูอิากาศและทางธรณี ท าใหเ้อือ้ตอ่คณุภาพของฝ้ายใน

อยีปิตน่ั์นเอง 
น าทา่นกลบัเขาโรงแรมทีพ่กั เพือ่เตรยีมตวัส าหรบัมือ้ค า่สุด
พเิศษ กับ การรับประทานอาหารมื้อค ่าท่ามกลางบรรยากาศสุด

เอ็กคลซูฟีบนแมน่ ้าทีย่าวทีส่ดุในโลกอยา่งแมน่ ้าไนล ์ทา่นจะไดล้ิม้
รสอาหารพรอ้มชมการแสดงโชว์ต่างๆ อาทิเช่น ระบ าหนา้ทอ้ง 

Belly dance  และการแสดงพืน้บา้นตา่งๆเชน่  Egypt tanoura 
dance 

ทีพ่กั  Le Meridien Pyramids หรอืเทยีบเทา่ 5 ดาว 
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วนัทีห่า้ หมู่บ้านครสิเตียน คอรป์ตกิ ไคโร •  Ben Ezra Synagogue •  ตลาดข่าน •  ถนนมุยส์ •  สนามบิน
นานาชาตไิคโร     (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

เยี่ยมชมหมู่บา้นครสิเตียน คอรป์ตกิ ไคโร (Coptic Cairo) 
เป็นศนูยร์วมชมุชนครสิเตยีนในอยีปิตแ์ห่งเดยีวของอยีปิตซ์ ึง่มี
อายุยาวนานนับตัง้แต่โรมันเขา้มามบีทบาทในการจัดการอยีปิต ์

และถงึแมช้าวเปอรเ์ซยีจะสามารถยดึครองอยีปิตต์่อจากที่กรุง
คอนสแตนตนิลม่สลายแลว้ แต่ชมุชมแหง่นี้ก็ยังคงอยูจ่วบจนถงึ
ปัจจุบัน มลีกูปลกูสรา้งส าคัญอยา่ง โบสถค์รสิตเ์กา่ โบสถล์อย 

(Hanging Church) โบสถ์ของกรีกออร์ทอดอกซ์ แห่ ง 
St.George  นอกจากนัน้ก็ยังเป็นทีต่ัง้ของ พพิธิภณัฑค์อปตคิ 
(Coptic museum) ซึง่จัดแสดงประวัตขิองศลิปคอปตคิจาก 

สมัย Greco-Roman ถงึ ยุคอสิลาม และ โบสถย์วิ Ben Ezra 
ถอืเป็นยา่นเล็กๆ ทีน่่าเยีย่มชมเป็นอยา่งยิง่ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้พาทา่นเลอืกซือ้ของฝากนานาชนดิ ณ แหลง่ของฝากที่
ใหญ่ที่สุดในไคโรที่  ตลาดข่าน เอล คารีรี่ (Khan el-

Khalili) ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ เครื่องประดับ เครื่องทองแดง 
ทองเหลอืง เครือ่งเทศ ขวดน ้าหอม ของทีร่ะลกึ ของใช ้ของ
กนิ รา้นกาแฟ มากมาย ซึง่ตลาดแห่งนี้นับเป็นตลาดที่มคีวาม

เก่าแก่มาก โดยไดรั้บการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 16 โดย
อาคารโดยรอบนั้นสรา้งและบูรณะในสมัยสุลต่าน Al-Ghuri 
ตอ่เนื่องกับตลาดขา่นนัน้คอื ถนนมุยส ์(Muizz Street) 1 ใน

ถนนสายเกา่แกข่องไคโรซึง่องคก์ารสหประชาชาตไิดย้กยอ่งว่า
เป็นสถาปัตยกรรมอันล ้าค่าของโลกอิสลาม บรเิวณทางทิศ
เหนือของถนนนัน้จะมปีระตู Bab Zuweila 1 ใน 3 ประตทูีส่รา้ง

ขึน้ในสมัยออตโตมัน ดว้ยความงามโดยรอบของถนนแห่งนี้นั้น 
ท าใหม้คีนกลา่วนานนามวา่ เป็น พพิธิภัณฑก์ลางแจง้ 
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ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอนิเดยี 
สมควรแกเ่วลา น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่สนามบนินานาชาตไิคโร 

23.30 น.  ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่MS960  

**บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 
วนัทีห่ก สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิ         (-/-/-) 

12.40 น.  ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมูดิว้ยความประทับใจ 

************************************************************* 
อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว (หนว่ย : บาท) 

วนัเดนิทางและราคา มหศัจรรย ์อยีปิต ์6 วนั 3 คนื 
 อเล็กซานเดรยี - ไคโร -กซี่า – ซคัคารา โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) 

เร ิม่เดนิทาง เดนิทางกลบัถงึ เทีย่วบนิ ผูใ้หญ ่

เด็กอาย ุ2-11 

ปี พกักบั 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น  
(เตยีงเสรมิ) 

เด็กอาย ุ2-11 ปี 

พกักบั 
ผูใ้หญ ่2 ทา่น  
(เตยีงเสรมิ) 

พกัเดีย่ว 

26 ต.ค. 62 31 ต.ค. 62 

MS961 / MS960 

48,900  48,900 45,900 12,000 

14 พ.ย. 62 19 พ.ย. 62 48,900 48,900 45,900 12,000 

12 ธ.ค. 62 17 ธ.ค. 62 48,900 48,900 45,900 12,000 

9 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 48,900   48,900 45,900 12,000 

23 ม.ค. 63 28 ม.ค. 63 48,900 48,900 45,900 12,000 

** คณะเดนิทางจ านวน 20 ทา่นตอ่กรุ๊ป** 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 

ในกรณีลกูคา้มตีั๋วแลว้หักออก 10,000 

 
อัตราคา่บรกิารรวม 

 
 ตั๋วเครือ่งบนิชัน้ประหยัด Economy Class ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป (BKK-CAI-BKK) สายการบนิอยีปิตแ์อร ์EGYPT AIR (MS)  

 ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่ 
 คา่ระวางน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 23 กก.กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 
 คา่ทีพั่กโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามรายการระบ,ุ น ้าดืม่บรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ทา่น 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 คา่รถโคช้รับ-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบ ุ

 คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่และหัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่วคนไทย 
 ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 3,000,000 บาท  คา่รักษาพยาบาลวงเงนิ 2,000,000 บาท 

 เงื่อนไขประกันการเดนิทาง  ค่าประกันอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีทีไ่ดรั้บอุบัตเิหตุระหว่างการ

เดนิทาง ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรัพยส์นิสว่นตัวและไมคุ่ม้ครองโรคประจ าตัวของผูเ้ดนิทาง 
 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และ หัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 คา่วซีา่อยีปิต ์3,000 บาท / ทา่น 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 23 กโิลกรัมตอ่ทา่น 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่พเิศษ,โทรศัพท-์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิิบาร,์ ซักรดีทีไ่ม่ได ้

ระบไุวใ้นรายการ 
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 คา่ใชจ้่ายอันเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิัยทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การ
ถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั ้งที่เมอืงไทยและ

ตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความควบคมุของบรษัิทฯ 
 คา่ทปิคนขับ ไกดท์อ้งถิน่  และหัวหนา้ทัวรต์ามระเบยีบธรรมเนียม รวมทัง้ทรปิ 100 USD / ทา่น 

 
 

การส ารองทีน่ั่ง 
1. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิค์ณะเดนิทาง 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 15 ทา่น ทางบรษัิทจะขอเลือ่นการเดนิทางหรอืยกเลกิการ

เดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาคา่ทัวรเ์พิม่ เพือ่ท าการออกเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 20 วันกอ่นการเดนิทาง 

2. กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมัดจ า 20,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 
วันมฉิะนัน้ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ชว่งเทศกาลกรณุาช าระกอ่นเดนิทาง 45 วัน) 

3. กรณียกเลกิ 

3.1 ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มัดจ าใหท้ัง้หมด ยกเวน้ในกรณี
วันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขัตฤกษ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ ทัง้ส ิน้ 

3.2 ยกเลกิการเดนิทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิทัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ ทัง้ส ิน้ 
4. กรณีเจ็บป่วย 

4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทาง ไดต้ามความ
เป็นจรงิ 

5. กรณีทีท่า่นมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตั๋วภายใน เชน่ (ตั๋วเครือ่งบนิ,ตั๋วรถทัวร,์ตั๋วรถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋วหรอืช าระคา่ทัวรเ์นื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิโดยไมไ่ด ้
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบทกุกรณ ี

6. ในการจองทัวรค์วรเผือ่เวลาจองทัวรอ์ยา่งนอ้ย 40-45 วัน กอ่นวันเดนิทางทีร่ะบไุว ้เนื่องจากมผีลในการจองควิวซีา่ ในกรณีที่

ทา่นท าการจองเขา้มาลา่ชา้กวา่ทีก่ าหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 
7. หลังการจองทัวร ์ 20 วัน กรณุาแนบสแกน COPY หนา้พาสปอรต์และใบกรอกขอ้มลูค ารอ้งในการขอยืน่วซีา่สง่กลับมา เพือ่

กรอกขอ้มลูขอควิในการยืน่วซีา่ 

8. กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทาง อนัเนือ่งมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณาวซีา่ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ 
ซึง่เป็นการพจิารณาจากสถานฑตูฯ ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไข ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการรับผดิชอบทกุกรณ ี

9. กรณีทา่นไมไ่ดรั้บการพจิารณาวซีา่ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ซึง่เป็นการพจิารณาจากสถานฑตูฯ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

รับผดิชอบทกุกรณ ี
โรงแรมทีพั่กและสถานททีอ่งเทีย่ว 

 

 ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเทา่น ัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ทา่น บรษิทัฯขอ
แนะน าใหท้า่นเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัทา่นมากกวา่  

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจท าให้ห้องพกัแบบเดี่ยว  Single ห้องคู ่
Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละช ัน้ 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอยีปิตน์ ัน้ อาจจะมคีวามแตกตา่งกนักบัมาตรฐานระดบัสากล และในโปรแกรมที่

ระบุชือ่และระดบัมาตรฐานของโรงแรมน ัน้จะเป็นการรบัรองมาตรฐานระดบัดาวของหน่วยงานการท่องเทีย่วของ
ประเทศตรุกเีทา่น ัน้ ไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกบัระดบัสากลได ้
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 บรษัิทฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
 เทีย่วบนิ, ราคาและรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็น

ส าคัญ 
 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทาง

ได)้ 
 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ, สายการบนิยกเลกิบนิ, การประทว้ง,การนัดหยดุ

งาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทา่นถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้

จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภัุยพบิัตทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับใน
เงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตัว ซึง่ไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุน

รายการทอ่งเทีย่ว (ซึง่ลกูคา้จะตอ้งยอมรับในเงือ่นไขนี้ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท
ทัวร)์ 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ,ไมท่านอาหาร
บางมือ้, เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ย
แลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาท
ของนักทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสญูหายหรอืช ารดุจากสายการบนิ 

 กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลีย่นชือ่

ไดห้ากมกีารปรับราคาบัตรโดยสารสงูขึน้ ตามอัตราคา่น ้ามันหรอืคา่เงนิแลกเปลีย่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิป์รับราคาตั๋วดังกลา่ว 

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอื
วา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้นี้แลว้ทัง้หมด 

 กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึ

เทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight , Extra Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมด 
 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกับใบหนา้ปัจจบุัน ถงึจะยังไมห่มดอายกุต็าม อาจท าใหท้า่น

โดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เชน่ ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้เปลีย่นไป ดังนัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์

เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทัวร ์ 
 กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ทา่นสามารถ

เดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 กรณี “หญงิตัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรับรองแพทย ์ระบชุดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายุ

ครรภท์ีช่ดัเจน สิง่นี้อยูเ่หนือการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 
 กรณีใชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าเงนิ)เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากทา่นถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ 

 
** กอ่นตัดสนิใจจองทัวรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทัวรอ์ยา่งละเอยีดทกุหนา้อยา่งถอ่งแทแ้ลว้จงึมัดจ าเพือ่ประโยชน์

ของทา่นเอง** 

 
 

 เอกสารการขอวซีา่ประเทศอยีปิต ์

*** สถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 
1.  หนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทีม่อีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งไมน่อ้ยกวา่ 3 หนา้  ถา้มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทีเ่คยไดรั้บ วซีา่

จากประเทศในกลุม่เชงเกน้ หรอืวซีา่ประเทศ อืน่ๆ ใหท้า่นแนบมาดว้ย 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พืน้หลังสขีาวอายไุมเ่กนิ 6 เดอืน  หา้มถา่ยดว้ยตัวเอง   

รปูจะตอ้งเป็นภาพหนา้ตรง  กรุณารวบผมใหเ้ห็นใบหนา้ใหช้ัดเจน และมองเห็นหูทัง้สองขา้ง  หา้มสวมแวน่หรอืเครือ่งประดับ ไมใ่ส่

คอนแทคเลนส ์ หา้มสวมแว่น และหา้มตกแต่งภาพจากคอมพวิเตอร ์โดยสถานทูตจะมกีารเปรยีบเทยีบรปูถ่ายของท่านกับวซีา่ ที่

ทา่นเคยไดรั้บยอ้นหลงไป 6 เดอืน หากพบวา่ทา่นใชร้ปูถา่ยเคยมวีซีา่ทีเ่กนิ 6 เดอืนแลว้ ทา่นตอ้งถา่ยรปูใหม ่และโปรดเลอืกเสือ้ผา้

ทีไ่มซ่ ้ากับชดุเดมิ ทางสถานทูตฯ เขม้งวดเรือ่งรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏบิัตติามขอ้ก าหนด ท่านอาจตอ้งเสยีเวลาไปถา่ยรูปและ

ตอ้งมาแสดงตัวใหมใ่นการยืน่วซีา่ 
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3. ส าเนาบัตรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณุาถา่ยหนา้แรกทีม่รีายละเอยีดบา้นเลขทีม่าดว้ย) 

5. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่,เปลีย่นนามสกลุ 

6. ใบสมรส,ใบหยา่,สตูบิัตร(เด็กทีม่อีายตุ ่ากวา่ 18 ปี )  

7. หลักฐานการท างาน 

 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทีม่รีายชือ่ผูป้ระกอบกจิการ  (คัดลอกไวไ้มเ่กนิ 1 เดอืนนับจาก

วันทีย่ืน่วซีา่)  แปลเป็นภาษาอังกฤษ  
 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์ีม่ชี ือ่ผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ (ทพ.4), (พค. 0403) 

 กรณีผูเ้ดนิทางเป็นพนักงานบรษัิทฯจดหมายรับรองการท างานฉบับภาษาอังกฤษ(ตัวจรงิ) ระบชุือ่ นามสกลุ เลขทีพ่าสปอรต์ ตาม
พาสปอรต์ ต าแหน่ง เงนิเดอืน  ระยะเวลาวา่จา้ง  วันทีไ่ดรั้บอนุมัตใิหล้า  (ใหใ้ช ้“TO WHOM IT MAY CONCERN” ไมต่อ้งระบชุือ่

สถานทตูในการยืน่ ) 
 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ: ใชห้นังสอืรับรองจากหน่วยงานทีส่งักัด(มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีย่ืน่วซีา่) 

 กรณีราชการทีเ่กษียณอาย ุ ตอ้งแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ าเหน็จบ านาญ 
 กรณีเป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรับรองจากสถาบันศกึษานัน้วา่ก าลังศกึษาอยูแ่ละระบชุัน้ปีทีศ่กึษาเป็นภาษาอังกฤษ(มอีายุ

ไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีย่ืน่วซีา่) 
 อาชพีอสิระ โปรดเขยีนจดหมายแนะน าตัวชีแ้จงสถานะและรายไดข้องตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ 

** ในกรณีที ่เด็กอายตุ ่ากวา่ 20  ปี ** 
กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์:เดนิทางตอ้งยืน่เอกสารเพิม่เตมิ ดังนี้ 

 เดนิทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บดิาและมารดา บดิาและมารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอม ซึง่ออกใหโ้ดยทีว่่าการเขตหรอื
อ าเภอ เทา่นัน้และใหร้ะบวุา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทางกับใคร มคีวามสมัพันธอ์ยา่งไรกับครอบครัว 

 เดนิทางกับบดิา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และให ้ระบวุา่ มารดายนิยอม

ใหเ้ด็กเดนิทางกับบดิา (ระบชุือ่บดิา)  
 เดนิทางกับมารดา บดิาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยนิยอมซึง่ออกใหโ้ดยทีว่า่การเขตหรอือ าเภอเทา่นัน้และให ้ระบวุา่ มารดายนิยอม

ใหเ้ด็กเดนิทางกับมารดา (ระบชุือ่มารดา) 
 ในกรณีทีบ่ดิามารดา ไดแ้ยกทางกันนัน้ จ าเป็นที ่บดิา หรอื มารดา จะตอ้งแสดงหนังสอื ปกครองบตุรทีถ่กูตอ้งทางกฏหมาย ( ป.ค. 

14 ) พรอ้ม แปลเป็นภาษาอังกฤษ  หรอื ถา้ในกรณีทะเบยีนหยา่ ระบชุดัเจนวา่ ผูเ้ยาว ์อยูอ่ านาจการปกครอง ของ บดิา หรอื มารดา 

ก็ใชแ้ทนกันได ้พรอ้ม แปลเป็น ภาษา อังกฤษ พรอ้มใบสตูบิัตร ของผูเ้ยาว ์เพือ่ใชใ้นการเชีย่มโยงความสมัพันธ ์

 

8. หลักฐานทางการเงนิ   

ส าเนา BOOK BANK ส่วนตัวยอ้นหลัง 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  ซึง่จะตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกัน

เทา่นัน้ ดังนี้ 

● จดหมายรับรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไม่ตอ้งระบุสถานทูต) 
โดยตอ้งเป็นฉบับจรงิและระบจุ านวนเงนิม ีซึง่จะตอ้งออกจดหมายมาไมเ่กนิ  30   วันนับจากวันทีจ่ะยืน่วซีา่ พรอ้มทัง้ส าเนา BOOK 
BANK ยอ้นหลัง 6 เดือน โดยที่ยอดเงนิคงเหลือตอ้งม ี6 หลักขึน้ไป ต่อ 1 ท่าน และอัพเดทยอดเงนิ ณ เดอืนปัจจุบันที่ยืน่วซี่า 

(ตอ้งมกีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ หา้ม!!! ท าการโอนเงนิเขา้ไปเป็นยอดใหญ่ในครัง้เดยีวกอ่นการยืน่วซีา่เด็ดขาด! 
● กรณีเงนิฝากประจ า ทีไ่มส่ามารถปรับยอดได ้ทา่นตอ้งขอหนังสอืรับรองทางการเงนิจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดยใหธ้นาคาร

ระบวุ่าทา่นมเีงนิคงอยูใ่นบัญชฝีากประจ า (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาอังกฤษเทา่นั้น) และในการขอหนังสอืรับรองตอ้งมอีายไุม่

เกนิ 30 วัน นับจากวันทีไ่ดค้วิยืน่วซีา่ และ ใหแ้นบส าเนาสมดุบัญชเีงนิฝากประจ ายอ้นหลังมาดว้ย 
(สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัญชกีระแสรายวันในทกุกรณี) 
 

 ในกรณีทีม่ผีูรั้บรองคา่ใชจ้่าย ตอ้งมเีอกสารเพิม่เตมิ ดังนี้ 
● จดหมายจากผูรั้บรองคา่ใชจ้่าย (ภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
● หลักฐานแสดงความสมัพันธข์องผูเ้ดนิทางกับผูรั้บรองคา่ใชจ้่าย เชน่ ทะเบยีนบา้น, ส าเนาทะเบยีนสมรส 

        -  พอ่, แม ่สามารถรับรองคา่ใชจ้่ายใหบ้ตุรได ้
- สาม ีภรรยา ทีจ่ดทะเบยีนสมรส รับรองใหก้ันและกันได ้
- เพือ่นและสามภีรรยาทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรสและไมม่บีตุร ไมส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายใหก้ันได ้

- ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไมส่ามารถรับรองคา่ใชจ้่ายใหห้ลานได ้
●  กรณุาแนบส าเนาสมุดบัญชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน ของผูรั้บรองค่าใชจ้่ายพรอ้มทัง้อัพเดทยอดเงนิ ณ เดอืนปัจจุบัน (ไม่เกนิ 30 

วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่)และหนังสอืรับรองเงนิฝากทีอ่อกใหโ้ดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยตอ้งระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง ทีต่อ้งการจะ
รับรองคา่ใชจ้่าย 
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**  หมายเหต ุ** 

 วซีา่อยีปิตไ์มต่อ้งแสดงตัว ณ สถานฑตู 

 เวลาการอนุมัตผิลวซี่าจะอยู่  15-30 วัน ท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทติย ์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรอื ในบางกรณีอาจใชร้ะยะ

พจิารณานานกวา่ทีก่ าหนด         

 ระหวา่งพจิารณาไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 คา่แปลเอกสารทกุอยา่งไมร่วมอยูใ่นคา่ด าเนนิการของทัวร ์

 การพจิารณาผล VISA ขึน้อยูก่ับดลุยพนิจิของทางสถานทตู  ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งกับการพจิารณาใดๆทัง้ส ิน้  บรษัิทเป็นเพยีงตัว

แทนทีค่อยอ านวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอย่างตอ้งเป็นความจรงิความบดิเบยีน ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิไ์มค่นืเงนิ ในกรณีที ่VISA ไมผ่่านทกุกรณี *** 

 
 

ขอ้มูลค ารอ้งขอยืน่ วซีา่ ประเทศอยีปิต ์

*****  กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นทกุขอ้  เพือ่เป็นประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ ***** 

ประวตัสิว่นตวั (PERSONAL INFORMATION) 

ชือ่ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ
................................................................................................................................(ตามหนา้พาสปอรต์) 

ชือ่- นามสกลุ (กรณีทีเ่คยมกีารเปลีย่นชือ่ - นามสกลุ ) 

………………………………………………….………………………………………………………. 
สถานะภาพ :  แตง่งาน / MARRIED    โสด / UN MARRIED   หยา่รา้ง / DIVORCE  (สมรสโดยไมไ่ดจ้ดทะเบยีน 

โปรดระบุวนัที ่...........................) 

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

ทีอ่ยู/่ADDRESS :……………………………... หมูท่ี.่...............  ตรอก/ซอย.....................................   

ต าบล/แขวง.......................................  
อ าเภอ/เขต.......................................................................... จังหวัด ....................................................   
รหัสไปรณีย ์.............................................. 

เบอรม์อืถอื * .........................................................................     
E-MAIL: * ....................................................................................................... 
ประวตัคิรอบครวั( FAMILY INFORMATION ) 

ชือ่สาม/ีภรรยา .................................................................................. วันเกดิ คูส่มรส  .................................สญัชาติ
........................................ 

สถานทีเ่กดิ......................................................................... อาย ุ..................................     
เบอรโ์ทร ................................................................ 
มบีุตร จ านวน ........................................... คน  

1. ชือ่ .................................................................................. วันเกดิ..................................... 
จังหวัดทีเ่กดิ....................................................... 

2. ชือ่ .................................................................................. วันเกดิ..................................... 

จังหวัดทีเ่กดิ....................................................... 
3. ชือ่ .................................................................................. วันเกดิ..................................... 

จังหวัดทีเ่กดิ....................................................... 

มพีี ่หรอื นอ้ง รวม ......................................... คน  
1. ชือ่-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................ 

วันเกดิ ......................................................................... 

อาชพี....................................................  
ทีอ่ยูปั่จจบุัน............................................................................................................................ 
2. ชือ่-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................ 

วันเกดิ ........................................................................ 
อาชพี....................................................  

ทีอ่ยูปั่จจบุัน.................................................................................................................................... 
3. . ชือ่-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................ 
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วันเกดิ ....................................................................  
อาชพี.................................................... 
ทีอ่ยูปั่จจบุัน.................................................................................................................................. 

ประวตักิารศกึษา (PROFESTION INFORMATON) 
ระดับการศกึษา .......................................................  
สถานทีจ่บการศกึษา ................................................................................................... 

ประวตักิารท างาน (PROFESTION INFORMATION ) 
อาชพี /OCCUPATION : 

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

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

ลักษณะงานทีท่ า 

........................................................................................................................................................ 
เบอรโ์ทรตดิตอ่ : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
ทีอ่ยู/่ADDRESS : .......................................  หมูท่ี.่...............  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง
...........................................                 อ าเภอ/เขต................................................ จังหวัด 

.........................................................  รหสัไปรณยี ์.......................................................... 
ทา่นเคยไดร้บัวซี่าประเทศใดใน 3 ปี หรอื ไม ่

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

หากเคยมวีวีซี่าประเทศใดภายใน 3 ปี ไดร้บัจากสถานทตูประเทศอะไร
...........................................................................................................  

ทา่นเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม ่                           เคย               ไมเ่คย  

หากเคยถูกปฎเิสธเพราะสาเหตใุดถงึถูกปฎเิสธ  
........................................................................................................................................... 

 ชือ่/นามสกุล ผูต้ดิตอ่ทีไ่ทย (ภาษาองักฤษ) 

................................................................................................................................................. 
ทีอ่ยู/่ADDRESS : ......................................หมู่ที.่...............  ตรอก/ซอย............................................   
ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/เขต..........................................................  

จังหวัด.................................................  รหสัไปรณยี ์................................................ 
เบอรม์อืถอื  ....................................................................................................     

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

 


