
BT-CAI02_MS_DEC19- MAR20 

  

รหสัโปรแกรม : 15977  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.30 น.  พร้อมกนัท่ี อาคารผุโ้ดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน EGYPT AIR ประตู 8 

เคาน์เตอร์ Q โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัทีส่อง สนามบินนานาชาติไคโร • อเลก็ซานเดรีย • โรงละครโรมัน • ป้อมปราการเคตเบย์ • หอสมุดแห่งอเล็กซาน 
                                เดรีย • สุสานแห่งอเลก็ซานเดรีย • เสาปอมเปย์      (เช้า/กลางวนั/เย็น) 
00.50 น. บินลดัฟ้าไปยงั ทวปีแอฟริกา ดว้ยเท่ียวบิน MS961 จุดก าเนิดแห่งอารยธรรมของโลก สู่ประเทศท่ีคร้ังหน่ึงเคย

ยิง่ใหญ่ท่ีสุด และยงัไม่สามารถคน้หาค าตอบไดใ้นหลายเร่ืองท่ี ประเทศอยีิปต์ 

 

 

 

 

 

04.20  ถึง สนามบินนานาชาติไคโร เมืองหลวงของประเทศ ผ่านท่ีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่า

ประเทศไทย 5 ชม.)   

 พาท่านเข้าสู่โรงแรม พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

มุ่งหน้าสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เมืองท่าส าคญัของอียิปตต์ั้งแต่ในยุคโบราณ และเป็นเมืองท่ีใหญ่

เป็นอนัดบั 2 ของประเทศในปัจจุบนั ตั้งอยูท่างเหนือสุดของประเทศริมกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซ่ึงถือเป็นจุดท่ี

แม่น ้ าไนล์ส้ินสุด โดยอเล็กซานเดรียนั้นมีช่ือในประวติัศาสตร์ในช่วงประมาณ 332 ปี ก่อนศริสตกาล ตรงกบั

สมยัมหาราชท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดในยคุของกรีก นัน่คือกษตัริยม์าซิโดเนีย อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 และยงัเคยเป็นสถานท่ีตั้ง

ของประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก  

ชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre) 1 ในส่ิงปลูกสร้างท่ีจกัรวรรดิโรมนัทิ้งไวใ้นช่วงศตวรรษท่ี 2 

และไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขจากความทรุดโทรมมาโดยตลอด จนท่ีท่านจะไดเ้ห็นในปัจจุบนันั้น จะเป็นรูปแบบท่ี

สร้างข้ึนมาใหม่ในสมยัศตวรรษท่ี 4  ซ่ึงถือว่ามีเพียงแห่งเดียวในอียิปต์เท่านั้น ประกอบไปดว้ยอฒัจนัทน์หิน

อ่อนสีขาวและสีเทาจ านวน 13 ชั้น เวน้แต่ชั้นแรกท่ีท าจากหินแกรนิตเพื่อสร้างความแขง็แรงของโครงสร้าง เรียง

ตวัในลกัษณะของเกือกมา้ สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 700 – 800 คน  
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จากนั้น ใหท้่านได ้ถ่ายรูปกบั ป้อมปราการเคตเบย์ (Qaitbay's Citadel) สร้างข้ึนราวศตวรรษท่ี 15 ติดกบัทะเลเมดิ 

เตอร์เรเนียน โดยสุลต่านเคตเบยแ์ห่งอาณาจกัรออต
โตมัน ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมต้นในการเผยแพร่ศาสนา
อิสลามในดินแดนแห่งลุ่มแม่น ้ าไนล์ บนพื้นท่ีเดิม
ของประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย แต่ใน
วนัท่ี 11 ก.ค. 1882 นั้นป้อมปราการหลังน้ีถูกทิ้ง
ระเบิดจากกองทพัของสหราชอาณาจกัร และถูกทิ้ง
ไว้จนรัฐบาลมีค าสั่ งให้บูรณะในปี 1952 และ
เปล่ียนเป็นพิพิธภณัฑท์างทะเลและนาวกิโยธิน 

 ถ่ายรูปด้านหน้า หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) ท่ีไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นแหล่งวิทยาการ

แห่งแรกของโลก เน่ืองจากเป็นท่ีเก็บต าราเรียน วรรณกรรม จดหมายเหตุ และบนัทึกต่างๆ บนกระดาษปาปิรุ

สเมืองกวา่ 2,000 ปีมาแลว้ สันนิษฐานวา่จะเป็นแหล่งการเรียนการสอนท่ีมีแบบแผนแห่งแรกๆ ของโลก วา่กนั

วา่ในสมยัของพระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชนั้น อเล็กซานเดรียเป็นศูนยร์วมของปัญญาชนชาวกรีกจากการท่ี

มีต าราต่างๆ มากมายในการคน้ควา้หาความรู้ แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีหอสมุดแห่งน้ีถูกเผาท าลายในยุคของพระ

นางคลีโอพตัรา เอกสารส่วนมากถูกท าลายไปจนหมดส้ิน  
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 

 พาท่านชม สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs Of Alexandria) ค าวา่คาตาโกมบน์ั้น หมายถึงสุสานใต้
ดินท่ีมนุษย์สร้างข้ึน โดยเป็นค าท่ีมีในสมยัจักรวรรดิโรมัน ประกอบกับเป็นสุสานแบบท่ีโรมันนิยม จึง
สันนิษฐานวา่คาตาโกมบ์แห่งอเล็กซานเดรียสร้างข้ึนในช่วงศตวรรษท่ี 1 – 2 ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีนั้นเป็นอีก 1 
รูปแบบของสุสานของกษตัริยอี์ยิปต์ นอกเหนือจากรูปแบบพีรมิด และแบบวิหารท่ีเจาะเขา้ไปในเขา สุสาน
แห่งน้ีนั้นถูกคน้พบโดยบงัเอิญเม่ือปี 1900 หลงัจากลาลากเกวียนหล่นลงไปในสุสานแห่งน้ี โดยภายในนั้นจะ
ถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้น เป็นชั้นปลงศพ ชั้นฝังศพ และชั้นส าหรับเป็นท่ีรวมญาติของผูเ้สียชีวิต คาดวา่ในยุคหลงั
ใชเ้ป็นท่ีฝังศพของชาวโรมนัดว้ย เน่ืองจากมีการขดุคน้พบศพเป็นจ านวนมากกวา่ 50,000 ศพ  
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ถดัไปไม่ไกลนั้นจะมี เสาปอมเปย์ (Pompey's Pillar) เสาตน้น้ีตั้ง
ตามช่ือสหายคนสนิทของจูเลียส ซีซาร์ ผูน้ าของสาธารณรัฐโรมนั 
และเป็น 1 ใน 3 กงสุลใหญ่ของสาธารณรัฐ ท่ีในตอนหลงันั้นเป็น
ศตัรูกนัและไดห้ลบหนีมาท่ีน่ีก่อนถูกชาวเมืองสังหาร ตวัเสาสร้าง
ดว้ยหินแกรนิตแดงเพียงกอ้นเดียวจากเมืองอสัวานทางตอนใตข้อง
อียปิตสู์งประมาณ 20.46 เมตร หวัเสาโรมนัแบบคอรินเทียสนั้นสร้าง
ต่อเติมเขา้มาในปี 297 เพื่อร าลึกถึงชยัชนะท่ีจกัรพรรดิไดโอคลีเชียน
มีต่อสงครามจลาจลในอเล็กซานเดรีย 

 
ค ่า   บริการอาหารเยน็ ณ โรงแรม 

ทีพ่กั                        Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่าม มหาพรีะมิดแห่งกซ่ีา •  จุชมววิพาโนราม่า •  มหาสฟิงซ์  ศูนย์สาธิตท ากระดาษปาปิรุส และน ้าหอม • พีระมิด
แห่งซัคคาร่า           (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  น าท่านชม มหาพีระมิดแห่งกีซ่า (3 Great Pyramids of Giza) ด้านนอก อนัประกอบไปดว้ย มหาพีระมิดคูฟู 
มหาพีระมิดคาเฟร และมหาพีระมิดเมนคู ถือเป็นกลุ่มพีมิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในอียิปต์ และถือเป็น 1 ใน 7 ส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณเพียงหน่ึงเดียวท่ียงัสามารถขา้มกาลเวลามาจนถึงปัจจุบนั โดยพีระมิดนั้นถูกสร้าง
ข้ึนเพื่อเป็นสถานท่ีบรรจุพระบรมศพของ 3 กษตัริย ์ไดแ้ก่  คีออปส์(CHEOPS) หรือ คูฟู  , พีระมิดแห่งที่สอง คือ 
พรีะมิดของคาเฟร (โอรสของคูฟู) และแห่งที่สาม พีระมิดของเมนเคอเร (โอรสของคาเฟร) มีขนาดลดหลัน่กนั
ไป องค์พีระมิดท่ีสูงสุดนั้นเคยมีความสูงถึง 147 เมตร แต่พงัทลายลงมีเหลือ 134 เมตร สร้างข้ึนเม่ือก่อน
คริสตกาล 
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ประมาณ 2,500 ปี นบัอายจุนถึงปัจจุบนัก็กวา่ 4,500 ปี ใชเ้วลาในการสร้างประมาณ 20 ปี ซ่ึงนบัวา่สร้างเสร็จเร็ว
มากถา้เทียบกบัขนาดและการเคล่ือนยา้ยหินท่ีเป็นส่วนประกอบของมหาพีระมิด โดยกอ้นหินท่ีใชน้ ามาสร้าง
นั้น พบวา่มีลกัษณะและองคป์ระกอบใกลเ้คียงกบักอ้นหินของเมืองอสัวาน ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องของไคโรกวา่ 
860 กิโลเมตร วศิวกรและนกัโบราณคดีค านวณดว้ยวิธีปกติ พบวา่ตอ้งใชเ้วลาถึง 65 ปี ในการยา้ยกอ้นหินไปยงั
จุดท่ีตั้งของมหาพีระมิดทั้ง 3 น้ี  ถือเป็นพีระมิดท่ียิ่งใหญ่และสมบูรณ์ท่ีสุดในอียิปต ์การสร้างพีระมิดข้ึนมาเป็น
ยอดแหลมนั้น  ซ่ึงช้ีไปท่ีดวงดาวต่างๆ นั้นก็เพราะวา่ชาวอียิปต์เช่ือวา่ ดวงวิญญาณของฟาโรห์จะใชย้อดน้ีเป็น
เส้นทางเช่ือมเสด็จระหวา่งโลกน้ีกบัโลกหนา้ เพราะชาวไอยคุปตเ์ช่ือวา่พีระมิดคือส่ิงเช่ือมโยงระหวา่งฟาโรห์ท่ี
ส้ินพระชนมไ์ปแลว้กบัอาณาจกัรของพระองค ์และจะกลบัมายงัร่างเดิมของพระองค ์จึงไดมี้การน าทรัพยส์มบติั
มากมายเหลือคณาพร้อมขา้ราชบริพาล ฝังไปพร้อมกบัร่างของพระองค ์เพื่อให้พระองคไ์ดใ้ชใ้นวนัท่ีกลบัคือสู่
ร่าง นอกจากมหาพีระมิดทั้ง 3 แลว้ แต่ละพีระมิดยงัมีพิระมิดบริวาร อีกพีระมิดละ 3 องค ์บา้งก็สันนิษฐานกนัวา่
เป็นพีระมิดของพระมเหสีของแต่ละพระองค ์ 
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จากนั้น พาท่านสู่ จุดชมวิวพาโนรามา ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นบัเป็นจุดท่ีท่านจะไดเ้ห็นพีระมิดทั้ง 3 เรียงรายกนั
อยา่งสวยงาม ใหท้่านไดเ้ห็นความยิง่ใหญ่และสง่างามของสุสานท่ียงัหาหลกัฐานท่ีแน่ชดัในการสร้างไม่ได ้และ
ยงัมีเร่ืองล้ีลบัอีกมากมายใหท้่านไดศึ้กษา  

 

 กรณทีีท่่านใดสนใจขี่อิฐ ให้ติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ โดยมีค่าบริการประมาณ 10 – 20 USD และแนะน าให้ท่านให้

ทปิแก่คนดูแลอฐิคนละประมาณ 1-2 USD  
 

จากนั้น ใหท้่าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั มหาสฟิงซ์ (The Great Sphinx) ผูพ้ิทกัษค์ร่ึงสิงโต คร่ึงมนุษย ์สฟิงซ์ยกัษแ์ห่งกี
ซ่า ถือเป็นสฟิงซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แกะสลกัจากหินภูเขาก้อนขนาดใหญ่ สันนิฐานว่าซ่ึงใบหน้าของสฟิงซ์
อาจจะเป็นพระพกัตร์ของฟาโรห์คาเฟรก็ได ้สฟิงซ์เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของกษตัริย ์หรือเป็นสัตวท่ี์มีชาญ
ฉลาดและมีพลงัเพื่อปกป้องพระศพและทรัพยส์มบติัภายในพีรามิดแต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีส่วนจมูกของสฟิงซ์นั้น
ไดถู้กท าลายเน่ืองจากถูกใชเ้ป็นเป้าซอ้มยงิปืนของทหารในเวลานั้น 
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เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน พาท่านชม การสาธิตและผลิตกระดาษปาปีรุส กระดาษแบบแรกของโลกโดยเรียกช่ือตามวตัถุดิบของการดาษ

นัน่คือตน้ปารีรุส หรือตน้กก ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวอียปิตใ์นสมยันั้นคิดคน้ข้ึนมาเพื่อใชแ้ทนการ
บนัทึกผา่นหิน ใชบ้นัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ในสมยัอียิปตโ์บราณ พร้อมแวะ
ชม โรงงานผลิตหัวน ้าหอม ซ่ึงมีกระบวนการการผลิตตามตน้ต าหรับ สมยัพระนางคลีโอพตัรา ว่ากนัว่ากล่ิน
น ้าหอมของพระนางคลีโอพตัรานั้น ท าใหบุ้รุษท่ีแขง็แกร่งอยา่งจูเลียส ซีซาร์ยงัตอ้งสยบ ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือตาม
อธัยาศยั 

จากน้ัน  พาท่านสู่ เมืองซัคคาร่า (Saqqara) ทางตอนใตข้องกรุงไคโร บริเวณอนัเป็นท่ีตั้งของเมืองเมมฟิส เมืองหลวง

เดิมในสมยัอียปิตโ์บราณ โดยมีส่ิงส าคญัคือ พีระมิดแห่งแรกของโลกนัน่เอง น าท่านชม พรีะมิดขั้นบันไดซัคคา

รา (Step Pyramid of Saqqara) เป็นพีระมิดท่ีอายเุก่าแก่มาก เป็นพีระมิด 4 ชั้น ใชเ้ป็นสถานท่ีฝังพระศพของ 

กษตัริย ์ ซอเซอร์ ในราชวงศท่ี์ 3 ราว 2600 ปีก่อนศริสต รอบๆ องคพ์ีรามิดยงัประกอบไปดว้ยวหิาร แท่นบูชา 

หอ้งเก็บของและหอ้งโถง ซ่ึงสอดรับและเอ้ือประโยชน์หนา้ท่ีซ่ึงกนัและกนัอยา่งลงตวั โดยอิมโฮเทปเป็น

สถาปนิกผูอ้อกแบบ มองออกไปเล็กนอ้ยกนัยงัมี พรีะมิดโค้ง (Bent Pyramid) เป็นตน้แบบของพีระมิดแห่งกี

ซ่าท่ีคุน้ตากนั โดยแรกเร่ิมนั้นสร้างโดยตั้งองศาไวท่ี้ 54 องศา แต่หลงัจากการสร้างไปไดร้ะยะหน่ึงแลว้จึงทราบ

วา่จุดบรรจบของพีระมิดจะสูงกวา่ท่ีจะมีความมัน่คง จึงไดเ้ปล่ียนเป็น 43 องศา จึงท าใหต้วัพีระมิดโคง้ลง แลว้

ถือวา่เป็นองศาท่ีท ามาใชส้ร้างพีระมิดในยคุหลงัทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

ค ่า   บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ทีพ่กั                        Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 
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วนัทีส่ี่ พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติอยีปิต์ •  สุเหร่าโมฮัมเม็ด อาลี •  ตลาดผ้าฝ้ายอียิปต์ • ดินเนอร์ล่องแม่น ้าไนล์ พร้อม
โชว์ระบ าหน้าท้องและระบ าพืน้เมือง        (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางไปยงั พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ 
(Egyptian Museum) พิพิธภัณฑ์ไคโร เป็น
พิพิธภณัฑ์ส าคญัของประเทศอียิปต์ พิพิธภณัฑ์
แ ห่ ง น้ี เ ป็ น ท่ี เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ส่ิ ง ส ะ ส ม แ ล ะ
โบราณวตัถุอียิปต์โบราณ กว่า 120,000 ช้ิน  
พร้อมชมโลงศพทองค าแทห้นกั 110 กก. พร้อม
หน้ากากทองค า ของฟาโรห์ตุตันคาเมน และ
สมบติัส่วนตพระองค์อีกมากมาย ของพระองค ์
เช่น เตียง บรรทม, รถศึก และสมบติัส าคญัอีกช้ินท่ีจดัแสดงคือ บลัลงัก์ทองท่ีมีช่ือเสียงของตุตนัคามุน  พนกัพิง
บลัลงักเ์ป็นภาพสลกั ท่ีมเหสี อเคเซนามุน เจิมน ้าหอมใหตุ้ตนัคามุน 
**ไม่รวมค่าเข้าห้องมัมมี่ฟาห์โรของราชวงศ์ ราคาประมาณ 180 อยิปิต์ปอนด์** 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
น าท่านชม  ป้อมซาลาดีนหรือป้อมซิทาเดล (Citadel)  ป้อมปราการ สมยัอิสลามรุ่งเรืองในอียปิต ์ป้อมน้ี ถูก
สร้างข้ึนในปี 1176 โดย กษตัริยซ์าลามดิน โดยใชหิ้นจากปิรามิด แห่ง กีซ่า มาสร้างก าแพงเพื่อเป็นป้อมปราการ
ป้องกนัประเทศจากสงครามครูเสด ใกล้ๆ  กนัเป็นท่ีตั้งของ สุเหร่าโมฮัมหมัด อาล ี(Muhammad Ali Mosque)  
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ใชเ้วลาในการสร้างนานกวา่ 18 ปี นบัเป็นสุเหร่าท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในกรุงไคโร
ตวัอาคารสร้างจากหินอลาบาสเตอร์ (Alabaster) ผูส้ร้างตอ้งการใหมี้รูปแบบเหมือน Blue Mosque ท่ีอิสตนับูล 
แต่มีขนาดเล็กกวา่ ภายในสุเหร่า ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศิลปะอิสลามอยา่งสวยงาม 
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จากน้ันพาท่านชมและเลือกซ้ือสินค้า ณ ตลาดผ้าฝ้าย ท่ีข้ึนช่ือวา่มีคุณภาพ สามารถระบายเหง่ือไดดี้ มีความเบา 
สวมใส่สบาย โดยในสมยัก่อนนั้นมกัถดัและทอเพื่อถวยแก่ฟาโรห์และพระราชวงศ ์อีกทั้งยงันิยมน ามาเป็นผา้ปู
ท่ีนอน ดว้ยสภาพภูมิอากาศและทางธรณี ท าใหเ้อ้ือต่อคุณภาพของฝ้ายในอียปิตน์ัน่เอง 

น าท่านกลบัเข้าโรงแรมทีพ่กั เพ่ือเตรียมตัวส าหรับมื้อค ่าสุดพเิศษ กบั การรับประทานอาหารม้ือค ่าท่ามกลาง
บรรยากาศสุดเอก็คลูซีฟบนแม่น ้าท่ียาวท่ีสุดในโลกอยา่งแม่น ้าไนล ์ท่านจะไดล้ิ้มรสอาหารพร้อมชมการแสดง
โชวต่์างๆ อาทิเช่น ระบ าหนา้ทอ้ง Belly dance  และการแสดงพื้นบา้นต่างๆเช่น  Egypt tanoura dance 
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ค ่า   บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ทีพ่กั                        Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีห้่า หมู่บ้านคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร •  Ben Ezra Synagogue •  ตลาดข่าน •  ถนนมุยส์ •  สนามบินนานาชาติ
ไคโร                (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เยี่ยมชมหมู่บ้านคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร 

(Coptic Cairo) เป็นศูนย์รวมชุมชนคริส

เตียนในอียิปต์แห่งเดียวของอียิปต์ซ่ึงมีอายุ

ยาวนานนับตั้ งแต่โรมนัเข้ามามีบทบาทใน

การจดัการอียิปต์ และถึงแมช้าวเปอร์เซียจะ

สามารถยึดครองอียิปต์ต่อจากท่ีกรุงคอนส

แตนตินล่มสลายแล้ว แต่ชุมชมแห่งน้ีก็ยงัคง

อยู่จวบจนถึงปัจจุบนั มีลูกปลูกสร้างส าคญั

อย่าง โบสถ์คริสต์เก่า โบสถ์ลอย (Hanging Church) โบสถ์ของกรีกออร์ทอดอกซ์ แห่ง St.George  

นอกจากนั้นก็ยงัเป็นท่ีตั้งของ พิพิธภัณฑ์คอปติค (Coptic museum) ซ่ึงจดัแสดงประวติัของศิลปคอปติค

จาก สมยั Greco-Roman ถึง ยคุอิสลาม และ โบสถ์ยวิ Ben Ezra ถือเป็นยา่นเล็กๆ ท่ีน่าเยีย่มชม 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันพาท่านเลือกซ้ือของฝากนานาชนิด ณ แหล่งของฝากท่ีใหญ่ท่ีสุดในไคโรท่ี ตลาดข่าน เอล คารีร่ี (Khan 
el-Khalili) ไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง เคร่ืองเทศ ขวดน ้ าหอม ของท่ีระลึก 
ของใช ้ของกิน ร้านกาแฟ มากมาย ซ่ึงตลาดแห่งน้ีนบัเป็นตลาดท่ีมีความเก่าแก่มาก โดยอาคารโดยรอบนั้นสร้าง
และบูรณะในสมยัสุลต่าน Al-Ghuri ต่อเน่ืองกบัตลาดข่านนั้นคือ ถนนมุยส์ (Muizz Street) 1 ในถนนสาย
เก่าแก่ของไคโรซ่ึงองค์การสหประชาชาติไดย้กย่องวา่เป็นสถาปัตยกรรมอนัล ้ าค่าของโลกอิสลาม บริเวณทาง
ทิศเหนือของถนนนั้นจะมีประตู Bab Zuweila 1 ใน 3 ประตูท่ีสร้างข้ึนในสมยัออตโตมนั ด้วยความงาม
โดยรอบของถนนแห่งน้ีนั้น ท าใหมี้คนกล่าวขนานนามวา่ เป็น พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ 
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ค ่า   บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารจีน 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าสนามบินนานาชาติไคโร 

23.30 น.  ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EGYPT AIR เท่ียวบินท่ี MS960  
**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

วนัทีห่ก สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ         (-/-/-) 
12.40 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

วนัเดนิทางและราคา มหัศจรรย์ อยีปิต์ 6 วนั 3 คืน 
 อเลก็ซานเดรีย - ไคโร -กซ่ีา – ซัคคารา โดยสายการบนิอยีปิต์แอร์ (MS) 

เร่ิมเดนิทาง เดนิทางกลบัถึง เทีย่วบิน ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 2-11 ปี 
พกักบั 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
(เตยีงเสริม) 

เด็กอายุ 2-11 ปี 
พกักบั 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
(เตยีงเสริม) 

พกัเดีย่ว 

9 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 MS961 / MS960 37,900 37,900 37,900 4,000 

23 ม.ค. 63 28 ม.ค. 63 MS961 / MS960 37,900 37,900 37,900 4,000 
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08 ก.พ. 63 13 ก.พ. 63 MS961 / MS960 38,900 38,900 38,900 5,000 

19 มี.ค. 63 24 มี.ค. 63 MS961 / MS960 34,900 34,900 34,900 4,000 

** คณะเดินทางจ านวน 20 ท่านต่อกรุป๊** 
 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ ราคา 
ในกรณีลกูคา้มตีัว๋แลว้หกั 10,000 
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อตัราค่าบริการรวม 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั Economy Class ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-CAI-BKK) สายการบิน EGYPT AIR (MS)  
 ภาษีน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าไม่เกิน 23 กก.กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าท่ีพกัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น ้าด่ืมบริการบนรถวนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่ารถโคช้รับ-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์น าเท่ียวคนไทย 
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 ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 
 เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบติัเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับอุบติัเหตุ

ระหวา่งการเดินทาง ไม่คุม้ครองถึงการสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนตวัและไม่คุม้ครองโรคประจ าตวัของผูเ้ดินทาง 
 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวซ่ีาอียปิต ์3,000 บาท / ท่าน 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซกัรีดท่ีไม่ได ้
ระบุไวใ้นรายการ 
 ค่าใชจ่้ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนดัหยดุงาน,การ
ถูกปฏิเสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ีเมืองไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษทัฯ 
 ค่าทิปคนขบั ไกดท์อ้งถ่ิน  และหวัหนา้ทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD / ท่าน 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทวัร ์

การจองทวัร ์: 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการ
เดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการ
เดินทาง 

 กรุณาจองทวัร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนทีเ่หลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 30 วนัมิฉะน้ัน ถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 35 วนั) 

กรณียกเลิก : 

 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี
วนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

 ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆทั้งส้ิน 
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กรณีเจบ็ป่วย : 

 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางได้ตาม
ความเป็นจริง 

เงือ่นไขอื่น ๆ : 

 กรณีทีท่่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน, ตั๋วรถทวัร์, ตั๋วรถไฟ) กรุณสอบถาม
ทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทวัร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบิน 
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 

 

โรงแรมทีพ่กัและสถานทท่ีองเทีย่ว 
 

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

 การวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว  Single ห้องคู่ Twin/Double 
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอยีปิต์น้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุ
ช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศ
อยีปิต์เท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทยีบกบัระดับสากลได้ 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ 
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียวเท่านั้น หนงัสือเดินทางห้ามขาด ห้ามช ารุด ห้ามเปียกน ้ า ห้ามสแตมป์ตวัการ์ตูนหรือสแตมป์อย่างอ่ืนท่ีไม่ใช่
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สแตมป์จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ ส าคญัอย่างยิ่ง ไม่เช่นนั้นพาสปอร์ตของท่านจะไม่
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได ้โดยทางทวัร์จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆไดทุ้กกรณี 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประทว้ง,การนดั
หยดุงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ (ซ่ึง
ลูกคา้จะตอ้งยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเ้ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตวั ซ่ึงไม่ไดเ้กิดจาก
อุบติัเหตุในรายการท่องเท่ียว (ซ่ึงลูกคา้จะต้องยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัทวัร์) 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรียบร้อยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของนกัท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น
รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไม่สามารถ
เปล่ียนช่ือไดห้ากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ ามนัหรือค่าเงินแลกเปล่ียน ทางบริษทัฯ สงวนสิทธ์ิ
ปรับราคาตัว๋ดงักล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถึงจะยงัไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้
ท่านโดนปฎิเสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรท่ีท าใหใ้บหนา้เปล่ียนไป ดงันั้น ท่านตอ้งท า
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทวัร์วา่ท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศไดห้รือไม่ ถา้ไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 
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 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายคุรรภท่ี์ชดัเจน ส่ิงน้ีอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทัฯ ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใช้หนงัสือเดินทางราชการ(เล่มน ้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกบัคณะทวัร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเขา้-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางและรายการทวัร์อยา่งละเอียดทุกหนา้อยา่งถ่อง

แทแ้ลว้จึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 

 เอกสารการขอวีซ่าประเทศอยีปิต์ 

*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑใ์นการยืน่เอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนงัสือเดินทางเล่มปัจจุบนัท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 3 หน้า  ถา้มีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ท่ีเคย

ไดรั้บ วซ่ีาจากประเทศในกลุ่มเชงเกน้ หรือวซ่ีาประเทศ อ่ืนๆ ใหท้่านแนบมาดว้ย 

2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลงัสีขาวอายไุม่เกิน 6 เดือน  หา้มถ่ายดว้ยตวัเอง   

รูปจะต้องเป็นภาพหน้าตรง  กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสองข้าง  ห้ามสวมแว่นหรือ

เคร่ืองประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส์  หา้มสวมแวน่ และห้ามตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบ

รูปถ่ายของท่านกบัวีซ่า ท่ีท่านเคยไดรั้บยอ้นหลงไป 6 เดือน หากพบวา่ท่านใชรู้ปถ่ายเคยมีวีซ่าท่ีเกิน 6 เดือนแลว้ ท่านตอ้ง

ถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือกเส้ือผา้ท่ีไม่ซ ้ ากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เข้มงวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบติัตาม

ขอ้ก าหนด ท่านอาจตอ้งเสียเวลาไปถ่ายรูปและตอ้งมาแสดงตวัใหม่ในการยืน่วซ่ีา 

3. ส าเนาบตัรประชาชน 

4. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 

5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ,เปล่ียนนามสกุล 

6. ใบสมรส,ใบหยา่,สูติบตัร(เด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปี )  

7. หลกัฐานการท างาน 

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ  (คดัลอกไวไ้ม่เกิน 1 เดือนนบั
จากวนัท่ียืน่วซ่ีา)  แปลเป็นภาษาองักฤษ  

 กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ (ทพ.4), (พค. 0403) 
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 กรณีผูเ้ดินทางเป็นพนกังานบริษทัฯจดหมายรับรองการท างานฉบบัภาษาองักฤษ(ตวัจริง) ระบุช่ือ นามสกุล เลขท่ีพาสปอร์ต 
ตามพาสปอร์ต ต าแหน่ง เงินเดือน  ระยะเวลาวา่จา้ง  วนัท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้า  (ใหใ้ช ้“TO WHOM IT MAY CONCERN” 
ไม่ตอ้งระบุช่ือสถานทูตในการยืน่ ) 

 กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ: ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงานท่ีสังกดั(มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา) 
 กรณีราชการท่ีเกษียณอาย ุ ตอ้งแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ าเหน็จบ านาญ 
 กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยูแ่ละระบุชั้นปีท่ีศึกษาเป็นภาษาองักฤษ

(มีอายไุม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา) 
 อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะน าตวัช้ีแจงสถานะและรายไดข้องตวัเองเป็นภาษาองักฤษ 
** ในกรณีท่ี เด็กอายตุ  ่ากวา่ 20  ปี ** 

กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์:เดินทางตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี 

 เดินทางกบับุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขต
หรืออ าเภอ เท่านั้นและใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไรกบัครอบครัว 

 เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ ระบุวา่ มารดา
ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกใหโ้ดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้นและให้ ระบุวา่ มารดา
ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

 ในกรณีท่ีบิดามารดา ไดแ้ยกทางกนันั้น จ  าเป็นท่ี บิดา หรือ มารดา จะตอ้งแสดงหนงัสือ ปกครองบุตรท่ีถูกตอ้งทางกฏหมาย 

( ป.ค. 14 ) พร้อม แปลเป็นภาษาองักฤษ  หรือ ถา้ในกรณีทะเบียนหยา่ ระบุชดัเจนวา่ ผูเ้ยาว ์อยูอ่  านาจการปกครอง ของ บิดา 

หรือ มารดา ก็ใชแ้ทนกนัได ้พร้อม แปลเป็น ภาษา องักฤษ พร้อมใบสูติบตัร ของผูเ้ยาว ์เพื่อใชใ้นการเช่ียมโยงความสัมพนัธ์ 

 

8. หลกัฐานทางการเงิน   

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

เดียวกนัเท่านั้น ดงัน้ี 

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

โดยตอ้งเป็นฉบบัจริงและระบุจ านวนเงินมี ซ่ึงจะตอ้งออกจดหมายมาไม่เกิน  30   วนันบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า พร้อมทั้งส าเนา 

BOOK BANK ยอ้นหลงั 6 เดือน โดยท่ียอดเงินคงเหลือตอ้งมี 6 หลกัข้ึนไป ต่อ 1 ท่าน และอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนั
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ท่ียื่นวีซ่า (ตอ้งมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ ห้าม!!! ท าการโอนเงินเขา้ไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดียวก่อนการยื่นวีซ่า

เด็ดขาด! 

● กรณีเงินฝากประจ า ท่ีไม่สามารถปรับยอดได ้ท่านตอ้งขอหนงัสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดย

ใหธ้นาคารระบุวา่ท่านมีเงินคงอยูใ่นบญัชีฝากประจ า (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และในการขอหนงัสือ

รับรองตอ้งมีอายไุม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ีไดคิ้วยืน่วซ่ีา และ ใหแ้นบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากประจ ายอ้นหลงัมาดว้ย 

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี) 

 

 ในกรณีท่ีมีผูรั้บรองค่าใชจ่้าย ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติม ดงัน้ี 

● จดหมายจากผูรั้บรองค่าใชจ่้าย (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

● หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผูเ้ดินทางกบัผูรั้บรองค่าใชจ่้าย เช่น ทะเบียนบา้น, ส าเนาทะเบียนสมรส 

        -  พอ่, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้

- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหก้นัและกนัได ้

- เพื่อนและสามีภรรยาท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้

- ปู่, ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได ้

●  กรุณาแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูรั้บรองค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งอพัเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบนั (ไม่

เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ียืน่วซ่ีา)และหนงัสือรับรองเงินฝากท่ีออกใหโ้ดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยตอ้งระบุช่ือผูเ้ดินทาง 

ท่ีตอ้งการจะรับรองค่าใชจ่้าย 

 

**  หมายเหตุ ** 

 วซ่ีาอียปิตไ์ม่ตอ้งแสดงตวั ณ สถานฑูต 

 เวลาการอนุมติัผลวีซ่าจะอยู ่ 20-30 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทิตย ์และ วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์หรือ ในบางกรณีอาจใช้

ระยะพิจารณานานกวา่ท่ีก าหนด         
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 ระหวา่งพิจารณาทางสถานฑูตจะไม่เก็บเล่มไว ้

 ค่าแปลเอกสารทุกอยา่งไม่รวมอยูใ่นค่าด าเนินการของทวัร์ 

 การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  บริษทั

เป็นเพียงตวัแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ขอ้มูลและเอกสารทุกอย่างตอ้งเป็นความจริงความบิดเบียน 

ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผา่นทุกกรณี *** 
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ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วซ่ีา ประเทศอยีปิต์ 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา ***** 

ประวตัส่ิวนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

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

ช่ือ- นามสกลุ (กรณีท่ีเคยมีการเปล่ียนช่ือ - นามสกลุ ) ………………………………………………….………………………………………………………. 

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  .................................สญัชาติ........................................ 

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

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

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

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

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

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

1. ช่ือ-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ......................................................................... 

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

 

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

3. . ช่ือ-นามสกลุ .................................................................. 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 .........................................................  รหสัไปรณีย ์.......................................................... 

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

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

ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่                            เคย               ไม่เคย  

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

 ช่ือ/นามสกลุ ผู้ตดิต่อทีไ่ทย (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู/่ADDRESS : ......................................หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย............................................  ต าบล/แขวง.......................................... 
อ าเภอ/เขต.......................................................... จงัหวดั ..................................................  รหสัไปรณีย ์..................................................... 

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