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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.30  พร้อมกนัที� อาคารผุโ้ดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน EGYPT AIR ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q

มีเจา้หนา้ที1อาํนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

วนัที�สอง สนามบินนานาชาติไคโร • อเลก็ซานเดรีย • โรงละครโรมัน • ป้อมปราการเคตเบย์ • หอสมุดแห่งอเลก็ซาน 

                                เดรีย • สุสานแห่งอเลก็ซานเดรีย • เสาปอมเปย์     � (-/กลางวนั/เยน็) 

77.!7 ลดัฟ้าไปยงัทวปีแอฟริกา ดว้ยเที1ยวบิน MS961 จุดกาํเนิดแห่งอารยธรรมของโลก สู่ประเทศที1ครั@ งหนึ1งเคยยิ1งใหญ่ที1สุด และยงัไม่

สามารถคน้หาคาํตอบไดใ้นหลายเรื1องที1 ประเทศอยีปิต์ 

 

 

 

 

 

05.50 ถึง สนามบินนานาชาติไคโร เมืองหลวงของประเทศ ผา่นที1ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถิ1นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม.)

หน้าสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เมืองท่าสําคญัของอียิปต์ตั@งแต่ในยุคโบราณ และเป็นเมืองที1ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศใน

ปัจจุบนั โดยตั@งอยู่ทางเหนือสุดของประเทศริมกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ1 งถือเป็นจุดที1แม่นํ@ าไนล์สิ@นสุด โดยอเล็กซานเดรียนั@นมีชื1

ประวติัศาสตร์ในช่วงประมาณ 332 ปี ก่อนศริสตกาล ซึ1งตรงกบัสมยัมหาราชที1ยิ1งใหญ่ที1สุดในยคุของกรีก นั1นคือกษตัริยม์าซิโดเนีย อเลก็ซาน

เดอร์ที1 3 และยงัเคยเป็นสถานที1ตั@งของประภาคารฟาโรสแห่งอเลก็ซานเดรีย 1 ใน 7 สิ1งมหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณอีกดว้ย 

  ชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre) 1 ในสิ1งปลูกสร้างที1จกัรวรรดิโรมนัทิ@งไวใ้นช่วงศตวรรษที1 2 และไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขจาก
ความทรุดโทรมมาโดยตลอด จนที1ท่านจะไดเ้ห็นในปัจจุบนันั@น จะเป็นรูปแบบที1สร้างขึ@นมาใหม่ในสมยัศตวรรษที1 4  ซึ1งถือวา่มีเพยีงแห่ง
เดียวในอียปิตเ์ท่านั@น ประกอบไปดว้ยอฒัจนัทนหิ์นอ่อนสีขาวและสีเทาจาํนวน 13 ชั@น เวย้แต่ชั@นแรกที1ทาํจากหินแกรนิตเพื1อสร้างความ
แขง็แรงของโครงสร้าง เรียงตวัในลกัษณะของเกือกมา้ สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 700 – 800 คน แมจ้ะผา่นกาลเวลาและภยัธรรมชาติมานา
นบัการแต่โรงละครแห่งนี@กย็งัเป็นหนึ1งในหลกัฐานสาํคญัทางประวติัศาสตร์ที1มีความสมบูรณ์อยูพ่อสมควร 
จากนั@น ให้ท่านได ้ถ่ายรูปกบั ป้อมปราการเคตเบย์ (Qaitbay's Citadel) สร้างขึ@นราวศตวรรษที1 15 ติดกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยสุลต่าน
เคตเบยแ์ห่งอาณาจกัรออตโตมนั ซึ1 งเป็นจุดเริ1มตน้ในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในดินแดนแห่งลุ่มแม่นํ@ าไนล ์บนพื@นที1เดิมของประภาคาร
ฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย แต่ในวนัที1 11 ก.ค. 1882 นั@นป้อมปราการหลงันี@ ถูกทิ@งระเบิดจากกองทพัของสหราชอาณาจกัรและถูกทิ@งไวจ้น
รัฐบาลมีคาํสั1งใหบู้รณะในปี 1952 และเปลี1ยนเป็นพิพิธภณัฑท์างทะเลและนาวิกโยธิน               เ ข้ า

ชม หอสมุดแห่งอเลก็ซานเดรีย (Library of Alexandria) ที1ไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นแหล่งวิทยาการแห่งแรกของโลก เนื1องจากเป็นที1เกบ็ตาํราเรียน 
วรรณกรรม จดหมายเหตุ และบนัทึกต่างๆ บนกระดาษปาปิรุสเมืองกว่า 2,000 ปีมาแลว้ นอกจากนั@น นกัโบราณคดียงัคน้พบว่ามีหอ้งที1มีเวที



 

ขนาดใหญ่ถึง 13 หอ้ง สามารถจุผูค้นไดม้ากถึง 5,000 คน จึงสันนิษฐานว่าจะเป็นแหล่งการเรียนการสอนที1มีแบบแผนแห่งแรกๆ ของโลก ว่า
กนัว่าในสมยัของพระเจา้อเลก็ซานเดอร์มหาราชนั@น อเลก็ซานเดรียเป็นศูนยร์วมของปัญญาชนชาวกรีกจากการที1มีตาํราต่างๆ มากมายในการ
คน้ควา้หาความรู้ แต่เป็นที1น่าเสียดายที1หอสมุดแห่งนี@ ถูกเผาทาํลายในยคุของพระนางคลีโอพตัรา เอกสารส่วนมากถูกทาํลายไปจนหมดสิ@น 
สําหรับอาคารในปัจจุบนันั@นไดรั้บการสร้างขึ@นใหม่ดว้ยแรงสมยัสนุนจากหลายส่วนจนสามารถเปิดให้บริการไดอี้กครั@ งในปี 2002 โดยมี
หนงัสือกวา่ 8 ลา้นเล่ม บนพื@นที1กวา่ 70,000 ตารางเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เสิร์ฟด้วนเมนูซีฟู้ดริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 

 พาท่านชม สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs Of Alexandria) คาํว่าคาตาโกมบน์ั@น หมายถึงสุสานใตดิ้นที1มนุษยส์ร้างขึ@น โดย

เป็นคาํที1มีในสมยัจกัรวรรดิโรมนั ประกอบกบัเป็นสุสานแบบที1โรมนันิยม จึงสันนิษฐานว่าคาตาโกมบแ์ห่งอเล็กซานเดรียสร้างขึ@นในช่วง

ศตวรรษที1 1 – 2 ซึ1 งสถานที1แห่งนี@นั@นเป็นอีก 1 รูปแบบของสุสานของกษตัริยอี์ยปิต ์นอกเหนือจากรูปแบบพีรมิด และแบบวิหารที1เจาะเขา้ไป

ในเขา สุสานแห่งนี@นั@นถูกคน้พบโดยบงัเอิญเมื1อปี 1900 หลงัจากลาลากเกวียนหล่นลงไปในสุสานแห่งนี@  โดยภายในนั@นจะถูกแบ่งออกเป็น 

ชั@น เป้นชั@นปลงศพ ชั@นฝังศพ และชั@นสาํหรับเป็นที1รวมญาติของผูเ้สียชีวิต คาดว่าในยคุหลงัใชเ้ป็นที1ฝังศพของชาวโรมนัดว้ย เนื1องจากมีการ

ขุดคน้พบศพเป็นจาํนวนมากกว่า 50,000 ศพ ถดัไปไม่ไกลนั@นจะมี เสาปอมเปย์ (Pompey's Pillar) เสาตน้นี@ ตั@งตามชื1อสหายคนสนิทของจู

เลียส ซีซาร์ ผูน้าํของสาธารณรัฐโรมนั และเป็น 1 ใน 3 กงสุลใหญ่ของสาธารณรัฐ ที1ในตอนหลงันั@นเป็นศตัรูกนัและไดห้ลบหนีมาที1นี1ก่อน

ถูกชาวเมืองสงัหาร ตวัเสาสร้างดว้ยหินแกรนิตแดงเพียงกอ้นเดียวจากเมืองอสัวานทางตอนใตข้องอียปิตสู์งประมาณ 20.46 เมตร รวมฐานแลว้

ประมาณ 26.85 เมตร หนกัราว 285 ตนั หวัเสาโรมนัแบบคอรินเทียสนั@นสร้างต่อเติมเขา้มาในปี 297 เพื1อรําลึกถึงชยัชนะที1จกัรพรรดิไดโอคลี

เชียนมีต่อสงครามจลาจลในอเลก็ซานเดรีย 

ที�พกั Le Meridien Pyramids หรือเทยีบเท่า Q ดาว พร้อมรับประทานอาหารเยน็ในโรงแรม 

 

 



 

วนัที�สาม มหาพรีะมิดแห่งกซ่ีา •  จุชมววิพาโนราม่า •  มหาสฟิงซ์  ศูนย์สาธิตทํากระดาษปาปิรุส และนํWาหอม • พรีะมิดแห่งซัคคาร่า

          � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  นําท่านชม มหาพรีะมิดแห่งกซ่ีา (3 Great Pyramids of Giza) ด้านนอก อนัประกอบไปดว้ย มหาพีระมิดคูฟู มหาพีระมิดคา
เฟร และมหาพีระมิดเมนคู ถือเป็นกลุ่มพีมิดที1ใหญ่ที1สุดในอียิปต์ และถือเป็น Y ใน Z สิ1งมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณเพียงหนึ1 งเดียวที1ยงั
สามารถขา้มกาลเวลามาจนถึงปัจจุบนั โดยพีระมิดนั@นถูกสร้างขึ@นเพื1อเป็นสถานที1บรรจุพระบรมศพของ % กษตัริย ์ไดแ้ก่  คีออปส์(CHEOPS) 

หรือ คูฟู  , พีระมิดแห่งที�สอง คือ พรีะมิดของคาเฟร (โอรสของคูฟู) และแห่งที�สาม พรีะมิดของเมนเคอเร (โอรสของคาเฟร) มีขนาดลดหลั1น
กนัไป องคพ์ีระมิดที1สูงสุดนั@นเคยมีความสูงถึง Y[Z เมตร แต่พงัทลายลงมีเหลือ Y%[ เมตร สร้างขึ@นเมื1อก่อนคริสตกาลประมาณ \,!77 ปี นบั
อายจุนถึงปัจจุบนัก็กว่า [,!77 ปี ใชเ้วลาในการสร้างประมาณ \7 ปี ซึ1 งนบัว่าสร้างเสร็จเร็วมากถา้เทียบกบัขนาดและการเคลื1อนยา้ยหินที1เป็น
ส่วนประกอบของมหาพีระมิด โดยกอ้นหินที1ใชน้าํมาสร้างนั@น พบว่ามีลกัษณะและองคป์ระกอบใกลเ้คียงกบักอ้นหินของเมืองอสัวาน ซึ1งอยู่
ทางตอนใตข้องของไคโรกวา่ 

 ]#7 กิโลเมตร วิศวกรและนกัโบราณคดีคาํนวณดว้ยวิธีปกติ พบว่าตอ้งใชเ้วลาถึง #! ปี ในการยา้ยกอ้นหินไปยงัจุดที1ตั@งของมหาพีระมิดทั@ง
นี@   ถือเป็นพีระมิดที1ยิ1งใหญ่และสมบูรณ์ที1สุดในอียิปต ์การสร้างพีระมิดขึ@นมาเป็นยอดแหลมนั@น  ซึ1 งชี@ ไปที1ดวงดาวต่างๆ นั@นก็เพราะว่าชาว
อียิปตเ์ชื1อว่า ดวงวิญญาณของฟาโรห์จะใชย้อดนี@ เป็นเส้นทางเชื1อมเสด็จระหว่างโลกนี@ กบัโลกหนา้ เพราะชาวไอยคุปตเ์ชื1อว่าพีระมิดคือสิ1ง
เชื1อมโยงระหว่างฟาโรห์ที1สิ@นพระชนมไ์ปแลว้กบัอาณาจกัรของพระองค ์และจะกลบัมายงัร่างเดิมของพระองค ์จึงไดมี้การนาํทรัพยส์มบติั
มากมายเหลือคณาพร้อมขา้ราชบริพาล ฝังไปพร้อมกบัร่างของพระองค ์เพื1อใหพ้ระองคไ์ดใ้ชใ้นวนัที1กลบัคือสู่ร่าง นอกจากมหาพีระมิดทั@ง 
แลว้ แต่ละพีระมิดยงัมีพิระมิดบริวาร อีกพีระมิดละ % องค ์บา้งกส็นันิษฐานกนัวา่เป็นพีระมิดของพระมเหสีของแต่ละพระองค ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั@น พาท่านสู่ จุดชมววิพาโนรามา ใหท่้านถ่ายรูปเป็นที�ระลกึ นบัเป็นจุดที1ท่านจะไดเ้ห็นพีระมิดทั@ง % เรียงรายกนัอยา่งสวยงาม ใหท่้านได้
เห็นความยิ1งใหญ่และสง่างามของสุสานที1ยงัหาหลกัฐานที1แน่ชดัในการสร้างไม่ได ้และยงัมีเรื1องลี@ลบัอีกมากมายใหท่้านไดศึ้กษา จากนั@



 

ท่าน ถ่ายรูปเป็นที1ระลึกกบั มหาสฟิงซ์ (The Great Sphinx) ผูพ้ิทกัษค์รึ1 งสิงโต ครึ1 งมนุษย ์สฟิงซ์ยกัษแ์ห่งกีซ่า ถือเป็นสฟิงซ์ที1ใหญ่ที1สุดใน
โลก แกะสลกัจากหินภูเขากอ้นขนาดใหญ่ สันนิฐานวา่ซึ1งใบหนา้ของสฟิงซ์อาจจะเป็นพระพกัตร์ของฟาโรห์คาเฟรก็ได ้สฟิงซ์เปรียบเสมือน
เป็นตวัแทนของกษตัริย ์หรือเป็นสัตวที์1มีชาญฉลาดและมีพลงัเพื1อปกป้องพระศพและทรัพยส์มบติัภายในพีรามิดแต่เป็นที1น่าเสียดายที1ส่วน
จมูกของสฟิงซ์นั@นไดถู้กทาํลายเนื1องจากถูกใชเ้ป็นเป้าซอ้มยงิปืนของทหารในเวลานั@น 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัWน พาท่านชม การสาธิตและผลติกระดาษปาปีรุส กระดาษแบบแรกของโลกโดยเรียกชื1อตามวตัถุดิบของการดาษนั1นคือตน้ปารีรุส หรือ
ตน้กก ซึ1 งถือเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ1นของชาวอียิปตใ์นสมยันั@นคิดคน้ขึ@นมาเพื1อใชแ้ทนการบนัทึกผา่นหิน ใชบ้นัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้
และเหตุการณ์สาํคญัต่างๆ ในสมยัอียปิตโ์บราณ พร้อมแวะชม โรงงานผลติหัวนํWาหอม ซึ1งมีกระบวนการการผลิตตามตน้ตาํหรับ สมยัพระนาง
คลีโอพตัรา ว่ากนัว่ากลิ1นนํ@ าหอมของพระนางคลีโอพตัรานั@น ทาํให้บุรุษที1แข็งแกร่งอย่างจูเลียส ซีซาร์ยงัตอ้งสยบ ให้ท่านไดเ้ลือกซื@อตาม
อธัยาศยั 
จากนัWน  พาท่านสู่ เมืองซัคคาร่า (Saqqara) ทางตอนใตข้องกรุงไคโร บริเวณอนัเป็นที1ตั@งของเมืองเมมฟิส เมืองหลวงเดิมในสมยั

อียปิตโ์บราณ โดยมีสิ1งสาํคญัคือ พีระมิดแห่งแรกของโลกนั1นเอง นําท่านชม พรีะมิดขัWนบันไดซัคคารา (Step Pyramid of Saqqara)

พีระมิดที1อายเุก่าแก่มาก เป็นพีระมิด [ ชั@น ใชเ้ป็นสถานที1ฝังพระศพของ กษตัริย ์ซอเซอร์ ในราชวงศที์1 % ราว \#77 ปีก่อนศริสตกาล เพื1อใช้

เป็นทางเสดจ็สู่สรวงสวรรคเ์ดินทางไปกบัเทพเจา้รา พีระมิดขั@นบนัไดยงัเป็นตน้แบบของปีรามิดในยคุต่อมา รอบๆ องคพ์ีรามิดยงัประกอบไป

ดว้ยวหิาร แท่นบูชา หอ้งเกบ็ของและหอ้งโถง ซึ1งสอดรับและเอื@อประโยชน์หนา้ที1ซึ1 งกนัและกนัอยา่งลงตวั โดยอิมโฮเทปเป็นสถาปนิก

ผูอ้อกแบบ ใกล้ๆ กนัยงัมี พรีะมิดโค้ง (Bent Pyramid) เป็นตน้แบบของพีระมิดแห่งกีซ่าที1คุน้ตากนั โดยแรกเริ1มนั@นสร้างโดยตั@งองศาไวที้1 ![ 

องศา แต่หลงัจากการสร้างไปไดร้ะยะหนึ1งแลว้จึงทราบวา่จุดบรรจบของพีระมิดจะสูงกวา่ที1จะมีความมั1นคง จึงไดเ้ปลี1ยนเป็น [% องศา จึง

ใหต้วัพีระมิดโคง้ลง แลว้ถือวา่เป็นองศาที1ทาํมาใชส้ร้างพีระมิดในยคุหลงัทั@งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที�พกั Le Meridien Pyramids หรือเทยีบเท่า Q ดาว พร้อมรับประทานอาหารเยน็ในโรงแรม 



 

วนัที�สี� พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ •  สุเหร่าโมฮัมเม็ด อาลี •  ตลาดผ้าฝ้ายอียิปต์ • ดินเนอร์ล่องแม่นํWาไนล์ พร้อมโชว์ระบําหน้าท้อง

และระบําพืWนเมือง       � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านเดินทางไปยงั พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) พิพิธภัณฑ์ไคโร เป็นพิพิธภัณฑ์สําคญัของประเทศอียิปต ์
พิพิธภณัฑแ์ห่งนี@ เป็นที1เกบ็รวบรวมสิ1งสะสมและโบราณวตัถุอียปิตโ์บราณ กวา่ 120,000 ชิ@น  พร้อมชมโลงศพทองคาํแทห้นกั 110 ก.ก. พร้อม
หนา้กากทองคาํ ของฟาโรห์ตุตนัคาเมน หนกั 11 ก.ก. และสมบติัส่วนตวัอีกมากมาย ของพระองค ์เช่น เตียง บรรทม, รถศึก และสมบติัสาํคญั
อีกชิ@นที1จดัแสดงคือ บลัลงักท์องที1มีชื1อเสียงของตุตนัคามุน พนกัพิงบลัลงักเ์ป็นภาพสลกั ที1มเหสี อเคเซนามุน เจิมนํ@าหอมใหตุ้ตนัคามุน 
เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําท่านชม  ป้อมซาลาดีนหรือป้อมซิทาเดล (Citadel)  ป้อมปราการ สมยัอิสลามรุ่งเรืองในอียปิต ์ป้อมนี@  ถูกสร้างขึ@นในปี 1176 โดย กษตัริย์
ซาลามดิน โดยใชหิ้นจากปิรามิด แห่ง กีซ่า มาสร้างกาํแพงเพื1อเป็นป้อมปราการป้องกนัประเทศจากสงครามครูเสด ป้อมซิทาเดลเป็นจุดที1
นกัท่องเที1ยวนิยมแวะ ภายนอกป้อมสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของกรุงไคโร ใกล้ๆ  กนัเป็นที1ตั@งของ สุเหร่าโมฮัมหมัด อาล ี(Muhammad Al

Mosque)  ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ใชเ้วลาในการสร้างนานกวา่ 18 ปี นบัเป็นสุเหร่าที1ใหญ่และสูงที1สุดในกรุงไคโร ตวัอาคารสร้าง
จากหินอลาบาสเตอร์ (Alabaster) ผูส้ร้างตอ้งการใหมี้รูปแบบเหมือน Blue Mosque ที1อิสตนับูล แต่มีขนาดเลก็กวา่ ภายในสุเหร่า ตกแต่งดว้ย
โคมไฟระยา้งดงามตามแบบศิลปะอิสลามอยา่งสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัWนพาท่านชมและเลือกซืWอสินค้า ณ ตลาดผ้าฝ้าย ที1ขึ@นชื1อวา่มีคุณภาพ สามารถระบายเหงื1อไดดี้ มีความเบา สวมใส่สบาย โดยในสมยัก่อน

นั@นมกัถดัและทอเพื1อถวยแก่ฟาโรห์และพระราชวงศ ์อีกทั@งยงันิยมนาํมาเป็นผา้ปูที1นอน ดว้ยสภาพภูมิอากาศและทางธรณี ทาํใหเ้อื@อต่อ

คุณภาพของฝ้ายในอียปิตน์ั1นเอง 

นําท่านกลบัเขาโรงแรมที�พกั เพื�อเตรียมตัวสําหรับมืWอคํ�าสุดพเิศษ กบั การรับประทานอาหารมื@อคํ1าท่ามกลางบรรยากาศสุดเอก็คลูซีฟบนแม่นํ@า

ที1ยาวที1สุดในโลกอยา่งแม่นํ@ าไนล ์ท่านจะไดลิ้@มรสอาหารพร้อมชมการแสดงโชวต่์างๆ อาทิเช่น ระบาํหนา้ทอ้ง Belly dance  และการแสดง

พื@นบา้นต่างๆเช่น  Egypt tanoura dance 



 

ที�พกั  Le Meridien Pyramids หรือเทยีบเท่า Q ดาว 

วนัที�ห้า หมู่บ้านคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร •  Ben Ezra Synagogue •  ตลาดข่าน •  ถนนมุยส์ •  สนามบินนานาชาติไคโร      

         � (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เยี1ยมชมหมู่บา้นคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร (Coptic Cairo) เป็นศูนยร์วมชุมชนคริสเตียนในอียิปต์แห่งเดียวของอียิปต์ซึ1 งมีอายุยาวนาน

นบัตั@งแต่โรมนัเขา้มามีบทบาทในการจดัการอียิปต ์และถึงแมช้าวเปอร์เซียจะสามารถยึดครองอียิปตต่์อจากที1กรุงคอนสแตนตินล่มสลาย

แลว้ แต่ชุมชมแห่งนี@ก็ยงัคงอยูจ่วบจนถึงปัจจุบนั มีลูกปลูกสร้างสาํคญัอยา่ง โบสถค์ริสตเ์ก่า โบสถ์ลอย (Hanging Church) โบสถข์องกรีก

ออร์ทอดอกซ์ แห่ง St.George  นอกจากนั@นกย็งัเป็นที1ตั@งของ พพิธิภัณฑ์คอปติค (Coptic museum) ซึ1 งจดัแสดงประวติัของศิลปคอปติคจาก 

สมยั Greco-Roman ถึง ยคุอิสลาม และ โบสถ์ยวิ Ben Ezra ถือเป็นยา่นเลก็ๆ ที1น่าเยี1ยมชมเป็นอยา่งยิ1ง 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนั@นพาท่านเลือกซื@อของฝากนานาชนิด ณ แหล่งของฝากที1ใหญ่ที1สุดในไคโรที1 ตลาดข่าน เอล คารีรี�  (Khan el-Khalili) ไม่ว่าจะเป็น 
เสื@อผา้ เครื1องประดบั เครื1องทองแดง ทองเหลือง เครื1องเทศ ขวดนํ@ าหอม ของที1ระลึก ของใช ้ของกิน ร้านกาแฟ มากมาย ซึ1 งตลาดแห่งนี@
นบัเป็นตลาดที1มีความเก่าแก่มาก โดยไดรั้บการบูรณะในช่วงศตวรรษที1 Y# โดยอาคารโดยรอบนั@นสร้างและบูรณะในสมยัสุลต่าน Al-Ghuri
ต่อเนื1 องกับตลาดข่านนั@ นคือ ถนนมุยส์ (Muizz Street) Y ในถนนสายเก่าแก่ของไคโรซึ1 งองค์การสหประชาชาติได้ยกย่องว่าเป็น
สถาปัตยกรรมอนัลํ@าค่าของโลกอิสลาม บริเวณทางทิศเหนือของถนนนั@นจะมีประตู Bab Zuweila Y ใน % ประตูที1สร้างขึ@นในสมยัออตโตมนั 
ดว้ยความงามโดยรอบของถนนแห่งนี@นั@น ทาํใหมี้คนกล่าวขนานนามวา่ เป็น พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คํ�า  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอนิเดีย 

สมควรแก่เวลา นาํท่านเดินทางสู่ ท่าสนามบินนานาชาติไคโร 



 

23.30 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที1ยวบินที1 MS960  

**บริการอาหารและเครื1องดื1มบนเครื1อง 

วนัที�หก สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ        � (-/-/-) 
Y\.[7 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 

************************************************************* 

อตัราค่าบริการและเงื�อนไขรายการท่องเที�ยว (หน่วย : บาท) 

วนัเดนิทางและราคา มหัศจรรย์ อยีปิต์ 6 วนั j คืน 

 อเลก็ซานเดรีย - ไคโร -กซ่ีา – ซัคคารา โดยสายการบินอยีปิต์แอร์ (MS) 

เริ�มเดินทาง เดนิทางกลบัถึง เที�ยวบิน ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ m-nn ปี 
พกักบั 

ผู้ใหญ่ n ท่าน  

(เตยีงเสริม) 

เด็กอายุ m-nn ปี 
พกักบั 

ผู้ใหญ่ m ท่าน  

(เตยีงเสริม) 

พกัเดี�ยว 

mo ต.ค. om jn ต.ค. om 

MS961 / MS960 

rs,tuu  rs,tuu rQ,tuu nm,uuu 

nr พ.ย. om nt พ.ย. om rs,tuu rs,tuu rQ,tuu nm,uuu 

nm ธ.ค. om nv ธ.ค. om rs,tuu rs,tuu rQ,tuu nm,uuu 

t ม.ค. oj nr ม.ค. oj rs,tuu   rs,tuu rQ,tuu nm,uuu 

mj ม.ค. oj ms ม.ค. oj rs,tuu rs,tuu rQ,tuu nm,uuu 

** คณะเดินทางจาํนวน 20 ท่านต่อกรุ๊ป** 
รายละเอยีดเพิ�มเตมิ ราคา 

ในกรณีลูกคา้มีตัwวแลว้หกัออก 10,000 
 

อตัราค่าบริการรวม 
 

� ตัwวเครื1องบินชั@นประหยดั Economy Class ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-CAI-BKK) สายการบินอียปิตแ์อร์ EGYPT AIR (MS)  



 

� ภาษีนํ@ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 

� ค่าระวางนํ@าหนกักระเป๋าไม่เกิน \% กก.กระเป๋าถือขึ@นเครื1อง Hand Carry 7 กก.ต่อ Y ใบ 

� ค่าที1พกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ \ ท่าน) 

� ค่าอาหารทุกมื@อตามรายการระบุ, นํ@ าดื1มบริการบนรถวนัละ Y ขวด/ท่าน 

� ค่าเขา้ชมสถานที1ตามรายการระบุ 

� ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานที1ท่องเที1ยวตามรายการระบุ 

� ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถิ1นและหวัหนา้ทวัร์นาํเที1ยวคนไทย 

� ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน %,777,777 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน \,070,000 บาท 

 เงื1อนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณีที1ไดรั้บอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจาํตวัของผูเ้ดินทาง 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
× ภาษีมูลค่าเพิ1ม 7% และ หกั ณ ที1จ่าย %% 

× ค่าวีซ่าอียปิต ์%,777 บาท / ท่าน 

× ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาํหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 

× ค่านํ@ าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีที1เกินกวา่สายการบินกาํหนด \% กิโลกรัมต่อท่าน 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเครื1องดื1มที1สั1งเพิ1มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซกัรีดที1ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

× ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้

ออกและเขา้เมืองจากเจา้หน้าที1ตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หน้าที1กรมแรงงานทั@งที1เมืองไทยและต่างประเทศซึ1 งอยู่นอกเหนือความ

ควบคุมของบริษทัฯ 

× ค่าทิปคนขบั ไกดท์อ้งถิ1น  และหวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั@งทริป Y77 USD / ท่าน 

 

 

 

 



 

การสาํรองที1นั1ง 

Y. บริษทัฯขอสงวนสิทธิ� คณะเดินทาง Y! ท่านขึ@นไป กรณีไม่ถึง Y! ท่าน ทางบริษทัจะขอเลื1อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือ
เปลี1ยนแปลงราคาค่าทวัร์เพิ1ม เพื1อทาํการออกเดินทาง โดยจะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ \7 วนัก่อนการเดินทาง 
\. กรุณาจองทวัร์ล่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พร้อมชาํระมดัจาํ \7,777 บาท ส่วนที1เหลือชาํระทนัทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ %7 วนั
มิฉะนั@นถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั (ช่วงเทศกาลกรุณาชาํระก่อนเดินทาง [! วนั) 
%. กรณียกเลิก 
%.Y ยกเลิกหรือเลื1อนการเดินทางตอ้งทาํก่อนการเดินทาง [! วนั บริษทัฯ จะคืนเงินค่ามดัจาํใหท้ั@งหมด ยกเวน้ในกรณีวนัหยดุเทศกาล,

วนัหยดุนกัขตัฤกษท์างบริษทัฯขอสงวนสิทธิ� การคืนเงินมดัจาํโดยไม่มีเงื1อนไขใดๆ ทั@งสิ@น 

3.\ ยกเลิกการเดินทางหลงัชาํระเตม็จาํนวนทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ� การคืนเงินทั@งหมดโดยไม่มีเงื1อนไขใดๆ ทั@งสิ@น 
[. กรณีเจบ็ป่วย 
[.Y กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ1งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัฯจะทาํการเลื1อนการเดินทางของ
ท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั@งนี@ ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายที1ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื1อนการเดินทาง ไดต้ามความเป็นจริง 
!. กรณีที1ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและตอ้งออกตัwวภายใน เช่น (ตัwวเครื1องบิน,ตัwวรถทวัร์,ตัwวรถไฟ) กรุณาสอบถามที1เจา้หนา้ที1ทุก
ครั@ งก่อนทาํการออกตัwวหรือชาํระค่าทวัร์เนื1องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี1ยนไฟลท์บินหรือเวลาบินโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้
หากเกิดขอ้ผดิพลาดใดๆ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการรับผดิชอบทุกกรณี 
#. ในการจองทวัร์ควรเผื1อเวลาจองทวัร์อยา่งนอ้ย [7-[! วนั ก่อนวนัเดินทางที1ระบุไว ้เนื1องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที1ท่านทาํการ
จองเขา้มาล่าชา้กวา่ที1กาํหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ที1อีกครั@ ง 
Z. หลงัการจองทวัร์  \7 วนั กรุณาแนบสแกน COPY หนา้พาสปอร์ตและใบกรอกขอ้มูลคาํร้องในการขอยื1นวีซ่าส่งกลบัมา เพื1อกรอก
ขอ้มูลขอคิวในการยื1นวีซ่า 
]. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื1องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ1งในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพจิารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซึ1งเป็น
การพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถื้อเป็นการยกเลิกตามเงื1อนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการรับผดิชอบทุกกรณี 
�. กรณีท่านไม่ไดรั้บการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ซึ1งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ� ในการรับผดิชอบ
ทุกกรณี 

โรงแรมที1พกัและสถานทีท่องเที1ยว 
 

� สําหรับห้องพักแบบ j เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัWน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ j ท่าน บริษัทฯขอแนะนําให้ท่านเปิด

ห้องพกัเป็นแบบ m ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  

� การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกนั อาจทําให้ห้องพกัแบบเดี�ยว Single ห้องคู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกนัหรือ

อยู่คนละชัWน 



 

� มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอียิปต์นัWน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที�ระบุชื�อและระดับ

มาตรฐานของโรงแรมนัWนจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที�ยวของประเทศตุรกีเท่านัWน ไม่สามารถ

เปรียบเทยีบกบัระดับสากลได้ 

 

รายละเอียดเพิ1มเติม 

� บริษทัฯ มีสิทธิ� ในการเปลี1ยนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีที1เกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 

� เที1ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที1ยว สามารถเปลี1ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

� หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายกุารใชง้านเหลือไม่นอ้ยกวา่ # เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื1อท่องเที1ยวเท่านั@น (หนงัสือ

เดินทางตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ # เดือน บริษทัฯไม่รับผดิชอบหากอายเุหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได)้ 

� ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั@งสิ@น หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดัหยดุงาน, การก่อ

จลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที1ตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ที1กรมแรงงานทั@งจากไทยและต่างประเทศ

ซึ1งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซึ1งลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื1อนไขนี@ ในกรณีที1เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ1ง

อาจจะปรับเปลี1ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

� ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั@งสิ@น หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาํตวั ซึ1งไม่ไดเ้กิดจากอุบติัเหตุในรายการ

ท่องเที1ยว (ซึ1งลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเงื1อนไขนี@ ในกรณีที1เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ1งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

� ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั@งสิ@น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที1ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื@อ, เพราะ

ค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 

� ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั@งสิ@น หากเกิดสิ1งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุที1เกิดจากความประมาทของ

นกัท่องเที1ยวเองหรือในกรณีที1กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชาํรุดจากสายการบิน 

� กรณีที1การตรวจคนเขา้เมืองทั@งที1กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที1ระบุไวใ้นรายการเดินทาง บริษทัฯขอ

สงวนสิทธิ� ที1จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั@งสิ@น 

� ตัwวเครื1องบินเป็นตัwวราคาพิเศษ กรณีที1ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเลื1อนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี1ยนชื1อไดห้ากมีการ

ปรับราคาบตัรโดยสารสูงขึ@น ตามอตัราค่านํ@ ามนัหรือค่าเงินแลกเปลี1ยน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธิ� ปรับราคาตัwวดงักล่าว 

� เมื1อท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั@งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้

ยอมรับในเงื1อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ที1ไดร้ะบุไวข้า้งตน้นี@แลว้ทั@งหมด 

� กรุ๊ปที1เดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลที1ตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที1ยวบินพิเศษ 

เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัร์ทั@งหมด 

� ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั@งสิ@น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายกุต็าม อาจทาํใหท่้านโดนปฎิเสธการ

เขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรที1ทาํใหใ้บหนา้เปลี1ยนไป ดงันั@น ท่านตอ้งทาํพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาํการจองทวัร์ 



 

� กรณีมี “คดีความ” ที1ไม่อนุญาติใหท่้านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดทาํการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่านสามารถเดินทางออกนอก

ประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซึ1งเป็นสิ1งที1อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั@งสิ@น 

� กรณี “หญิงตั@งครรภ”์ ท่านจะตอ้งมีใบรับรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้รวมถึงรายละเอียดอายคุรรภที์1ชดัเจน 

สิ1งนี@อยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั@งสิ@น 

� กรณีใชห้นงัสือเดินทางราชการ(เล่มนํ@าเงิน)เดินทางเพื1อการท่องเที1ยวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทาง

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั@งสิ@น 

 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเงื1อนไขการเดินทางและรายการทวัร์อยา่งละเอียดทุกหนา้อยา่งถ่องแทแ้ลว้

จึงมดัจาํเพื1อประโยชนข์องท่านเอง** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เอกสารการขอวซ่ีาประเทศอียปิต ์

*** สถานทูตมีการเปลี1ยนแปลงกฎเกณฑใ์นการยื1นเอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนัที1มีอายไุม่เกิน 6 เดือน และมีหนา้ว่างไม่นอ้ยกวา่ % หนา้  ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ที1เคยไดรั้บ วีซ่าจากประเทศใน

กลุ่มเชงเกน้ หรือวีซ่าประเทศ อื1นๆ ใหท่้านแนบมาดว้ย 

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด %.! cm x 4.5 cm) พื@นหลงัสีขาวอายไุม่เกิน 6 เดือน  หา้มถ่ายดว้ยตวัเอง   

รูปจะตอ้งเป็นภาพหนา้ตรง  กรุณารวบผมให้เห็นใบหนา้ให้ชดัเจน และมองเห็นหูทั@งสองขา้ง  ห้ามสวมแว่นหรือเครื1องประดบั ไม่ใส่คอน

แทคเลนส์  ห้ามสวมแว่น และห้ามตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกบัวีซ่า ที1ท่านเคยไดรั้บ

ยอ้นหลงไป 6 เดือน หากพบว่าท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวีซ่าที1เกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้งถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือกเสื@อผา้ที1ไม่ซํ@ ากบัชุดเดิม ทาง

สถานทูตฯ เขม้งวดเรื1องรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตามขอ้กาํหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูปและตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยื1นวีซ่า

3. สาํเนาบตัรประชาชน 

4. สาํเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกที1มีรายละเอียดบา้นเลขที1มาดว้ย) 

5. สาํเนาใบเปลี1ยนชื1อ,เปลี1ยนนามสกลุ 

6. ใบสมรส,ใบหยา่,สูติบตัร(เดก็ที1มีอายตุ ํ1ากวา่ Y] ปี )  

7. หลกัฐานการทาํงาน 



 

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ที1มีรายชื1อผูป้ระกอบกิจการ  (คดัลอกไวไ้ม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที1ยื1นวีซ่า)  

แปลเป็นภาษาองักฤษ  

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยที์1มีชื1อผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ (ทพ.4), (พค. 0403) 

• กรณีผูเ้ดินทางเป็นพนกังานบริษทัฯจดหมายรับรองการทาํงานฉบบัภาษาองักฤษ(ตวัจริง) ระบุชื1อ นามสกลุ เลขที1พาสปอร์ต ตามพาสปอร์ต 

ตาํแหน่ง เงินเดือน  ระยะเวลาวา่จา้ง  วนัที1ไดรั้บอนุมติัใหล้า  (ใหใ้ช ้“TO WHOM IT MAY CONCERN” ไม่ตอ้งระบุชื1อสถานทูตในการยื1น )

• กรณีที1เป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงานที1สงักดั(มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัที1ยื1นวีซ่า) 

• กรณีราชการที1เกษียณอาย ุ ตอ้งแนบสาํเนาบตัรขา้ราชการบาํเหน็จบาํนาญ 

• กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั@นวา่กาํลงัศึกษาอยูแ่ละระบุชั@นปีที1ศึกษาเป็นภาษาองักฤษ(มีอายไุม่เกิน 

เดือนนบัจากวนัที1ยื1นวีซ่า) 

• อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะนาํตวัชี@แจงสถานะและรายไดข้องตวัเองเป็นภาษาองักฤษ 

** ในกรณีที1 เดก็อายตุ ํ1ากวา่ \7  ปี ** 

กรณีเดก็อายตุ ํ1ากวา่ \7 ปีบริบูรณ์:เดินทางตอ้งยื1นเอกสารเพิ1มเติม ดงันี@  

• เดินทางกบับุคคลอื1นที1ไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาตอ้งทาํหนงัสือแสดงความยนิยอม ซึ1 งออกให้โดยที1ว่าการเขตหรืออาํเภอ เท่านั@นและ

ใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ดก็เดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

• เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมซึ1 งออกให้โดยที1ว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั@นและให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็ก

เดินทางกบับิดา (ระบุชื1อบิดา)  

• เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งทาํหนังสือแสดงความยินยอมซึ1 งออกให้โดยที1ว่าการเขตหรืออาํเภอเท่านั@นและให้ ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็ก

เดินทางกบัมารดา (ระบุชื1อมารดา) 

• ในกรณีที1บิดามารดา ไดแ้ยกทางกนันั@น จาํเป็นที1 บิดา หรือ มารดา จะตอ้งแสดงหนงัสือ ปกครองบุตรที1ถูกตอ้งทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม 

แปลเป็นภาษาองักฤษ  หรือ ถา้ในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชดัเจนว่า ผูเ้ยาว ์อยู่อาํนาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใชแ้ทนกนัได ้พร้

แปลเป็น ภาษา องักฤษ พร้อมใบสูติบตัร ของผูเ้ยาว ์เพื1อใชใ้นการเชี1ยมโยงความสมัพนัธ์ 

 

8. หลกัฐานทางการเงิน   

สาํเนา BOOK BANK ส่วนตวัยอ้นหลงั 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  ซึ1งจะตอ้งเป็นบญัชีเดียวกนัเท่านั@น ดงันี@

● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที1ออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไม่ตอ้งระบุสถานทูต) โดยตอ้งเป็น

ฉบบัจริงและระบุจาํนวนเงินมี ซึ1 งจะตอ้งออกจดหมายมาไม่เกิน  %7   วนันบัจากวนัที1จะยื1นวีซ่า พร้อมทั@งสาํเนา BOOK BANK ยอ้นหลงั # 

เดือน โดยที1ยอดเงินคงเหลือตอ้งมี # หลกัขึ@นไป ต่อ Y ท่าน และอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนัที1ยื1นวีซ่า (ตอ้งมีการเขา้ออกของเงิ

สมํ1าเสมอ หา้ม!!! ทาํการโอนเงินเขา้ไปเป็นยอดใหญ่ในครั@ งเดียวก่อนการยื1นวีซ่าเดด็ขาด! 



 

● กรณีเงินฝากประจาํ ที1ไม่สามารถปรับยอดได ้ท่านตอ้งขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดยให้ธนาคาร

ระบุว่าท่านมีเงินคงอยูใ่นบญัชีฝากประจาํ (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาองักฤษเท่านั@น) และในการขอหนงัสือรับรองตอ้งมีอายไุม่เกิน %7 

วนั นบัจากวนัที1ไดคิ้วยื1นวีซ่า และ ใหแ้นบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจาํยอ้นหลงัมาดว้ย 

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 

 

 ในกรณีที1มีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ1มเติม ดงันี@  

● จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย (ภาษาองักฤษเท่านั@น) 

● หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น, สาํเนาทะเบียนสมรส 

        -  พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้

- สามี ภรรยา ที1จดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้

- เพื1อนและสามีภรรยาที1ไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้

- ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได ้

●  กรุณาแนบสาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั # เดือน ของผูรั้บรองค่าใชจ่้ายพร้อมทั@งอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนั (ไม่เกิน %7 วนั นบั

จากวนัที1ยื1นวีซ่า)และหนงัสือรับรองเงินฝากที1ออกใหโ้ดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยตอ้งระบุชื1อผูเ้ดินทาง ที1ตอ้งการจะรับรองค่าใชจ่้าย

 

 

**  หมายเหตุ ** 

วีซ่าอียปิตไ์ม่ตอ้งแสดงตวั ณ สถานฑูต 

เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู ่ 15-30 วนั ทาํการ ไม่รวมวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์หรือ ในบางกรณีอาจใชร้ะยะพิจารณานานกวา่ที1

กาํหนด         

ระหวา่งพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได ้

ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าดาํเนินการของทวัร์ 

การพิจารณาผล VISA ขึ@นอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี1ยวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั@งสิ@น  บริษทัเป็นเพียงตวัแทนที1คอย

อาํนวยความสะดวกในการยื1นวีซ่าเท่านั@น ขอ้มูลและเอกสารทุกอยา่งตอ้งเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงิน ในกร

VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 



 

 

 

ข้อมูลคาํร้องขอยื�น วซ่ีา ประเทศอยีปิต์ 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพื�อเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา ***** 

ประวตัส่ิวนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

ชื1อ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  .......................................................................................................................................(ตามหนา้พาสปอร์ต) 

ชื1อ- นามสกลุ (กรณีที1เคยมีการเปลี1ยนชื1อ - นามสกลุ ) ………………………………………………….………………………………………………………. 

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

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

ที1อยู/่ADDRESS :……………………………... หมู่ที1................  ตรอก/ซอย.....................................  ตาํบล/แขวง.......................................  

อาํเภอ/เขต.......................................................................... จงัหวดั ....................................................  รหสัไปรณีย ์.............................................. 

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

ประวตัิครอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 

ชื1อสามี/ภรรยา .................................................................................. วนัเกิด คู่สมรส  .................................สัญชาติ........................................ 

สถานที1เกิด......................................................................... อาย ุ..................................    เบอร์โทร ................................................................ 

มบุีตร จํานวน ........................................... คน  

Y. ชื1อ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัที1เกิด....................................................... 

\. ชื1อ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัที1เกิด....................................................... 

%. ชื1อ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัที1เกิด....................................................... 

มพีี� หรือ น้อง รวม ......................................... คน  

n. ชื1อ-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ......................................................................... 

อาชีพ.................................................... ที1อยูปั่จจุบนั..................................................................................................................................... 

 

\. ชื1อ-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ........................................................................ 

อาชีพ.................................................... ที1อยูปั่จจุบนั.................................................................................................................................... 



 

%. . ชื1อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด .................................................................... 

อาชีพ.................................................... ที1อยูปั่จจุบนั.................................................................................................................................. 

ประวตัิการศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 

ระดบัการศึกษา ....................................................... สถานที1จบการศึกษา ................................................................................................... 

ประวตัิการทาํงาน (PROFESTION INFORMATION ) 

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

ชื1อบริษทั / EMPLOYER’S NAME : ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ลกัษณะงานที1ทาํ ............................................................................................................................................................................................... 

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

ที1อยู/่ADDRESS : .......................................  หมู่ที1................  ตรอก/ซอย.....................................  ตาํบล/แขวง...........................................                 อาํเภอ/เขต

................................................ จงัหวดั .........................................................  รหสัไปรณีย ์.......................................................... 

ท่านเคยได้รับวีซ่าประเทศใดใน j ปี หรือ ไม่ ............................................................................................................................. 

หากเคยมวีวีซ่ีาประเทศใดภายใน j ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร...........................................................................................................  

ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่                            เคย               ไม่เคย  

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

 ชื�อ/นามสกุล ผู้ตดิต่อที�ไทย (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................. 

ที1อยู/่ADDRESS : ......................................หมู่ที1................  ตรอก/ซอย............................................  ตาํบล/แขวง.......................................... อาํเภอ/เขต

.......................................................... จงัหวดั ..................................................  รหสัไปรณีย ์..................................................... 

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

 

 

 

 

 


