
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

   

 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.30 น. พร้อมกนัท่ี อาคารผุโ้ดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน EGYPT AIR ประตู 8 

เคาน์เตอร์ Q โดยมีเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

วนัที่สอง สนามบินนานาชาติไคโร • อเลก็ซานเดรีย • โรงละครโรมัน • ป้อมปราการเคตเบย์ • หอสมุดแห่งอเลก็ซานเดรีย • 
สุสานแห่งอเลก็ซานเดรีย • เสาปอมเปย์            (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

00.50 น. บินลดัฟ้าไปยงั ทวีปแอฟริกา ดว้ยเท่ียวบิน MS961 จุดก าเนิดแห่งอารยธรรมของโลก สู่ประเทศท่ีคร้ังหน่ึงเคย

ยิง่ใหญ่ท่ีสุด และยงัไม่สามารถคน้หาค าตอบไดใ้นหลายเร่ืองท่ี ประเทศอยีปิต์ 

04.2 ถึง สนามบินนานาชาติไคโร เมืองหลวงของประเทศ ผ่านท่ีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชม.)   

    พาท่านเข้าสู่โรงแรม พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

มุ่งหนา้สู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เมืองท่าส าคญัของอียปิตต์ั้งแต่ในยคุโบราณ และเป็นเมืองท่ีใหญ่เป็น

อนัดบั 2 ของประเทศในปัจจุบนั ตั้งอยูท่างเหนือสุดของประเทศริมกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซ่ึงถือเป็นจุดท่ีแม่น ้ า

ไนล์ส้ินสุด โดยอเล็กซานเดรียนั้นมีช่ือในประวติัศาสตร์ในช่วงประมาณ 332 ปี ก่อนศริสตกาล ตรงกับสมยั

มหาราชท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในยุคของกรีก นัน่คือกษตัริยม์าซิโดเนีย อเล็กซานเดอร์ท่ี 3 และยงัเคยเป็นสถานท่ีตั้งของ



   

ประภาคารฟาโรสแห่งอเลก็ซานเดรีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก ชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre) 

1 ในส่ิงปลูกสร้างท่ีจกัรวรรดิโรมนัท้ิงไวใ้นช่วงศตวรรษท่ี 2 และไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขจากความทรุดโทรมมา

โดยตลอด จนท่ีท่านจะไดเ้ห็นในปัจจุบนันั้น จะเป็นรูปแบบท่ีสร้างข้ึนมาใหม่ในสมยัศตวรรษท่ี 4  ซ่ึงถือว่ามีเพียง

แห่งเดียวในอียปิตเ์ท่านั้น ประกอบไปดว้ยอฒัจนัทน์หินอ่อนสีขาวและสีเทาจ านวน 13 ชั้น เวน้แต่ชั้นแรกท่ีท าจาก

หินแกรนิตเพื่อสร้างความแขง็แรงของโครงสร้าง เรียงตวัในลกัษณะของเกือกมา้สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 700 – 

800 คน  

 
จากนั้น ใหท่้านได ้ถ่ายรูปกบั ป้อมปราการเคตเบย์ (Qaitbay's Citadel) สร้างข้ึนราวศตวรรษท่ี 15 ติดกบัทะเลเมดิเตอร์เร

เนียน โดยสุลต่านเคตเบยแ์ห่งอาณาจกัรออตโตมนั ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในดินแดนแห่ง
ลุ่มแม่น ้าไนล ์บนพื้นท่ีเดิมของประภาคารฟาโรสแห่งอเลก็ซานเดรีย แต่ในวนัท่ี 11 ก.ค. 1882 นั้นป้อมปราการหลงั



   

น้ีถูกท้ิงระเบิดจากกองทพัของสหราชอาณาจกัร และถูกท้ิงไวจ้นรัฐบาลมีค าสั่งใหบู้รณะในปี 1952 และเปล่ียนเป็น
พิพิธภณัฑท์างทะเลและนาวิกโยธิน 

 

จากน้ันพาท่าน ถ่ายรูปด้านหน้า หอสมุดแห่งอเลก็ซานเดรีย (Library of Alexandria) ท่ีไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นแหล่ง
วิทยาการแห่งแรกของโลก เน่ืองจากเป็นท่ีเก็บต าราเรียน วรรณกรรม จดหมายเหตุ และบนัทึกต่างๆ บนกระดาษ
ปาปิรุสเมืองกว่า 2,000 ปีมาแลว้ สันนิษฐานว่าจะเป็นแหล่งการเรียนการสอนท่ีมีแบบแผนแห่งแรกๆ ของโลก ว่า
กนัว่าในสมยัของพระเจา้อเลก็ซานเดอร์มหาราชนั้น อเลก็ซานเดรียเป็นศูนยร์วมของปัญญาชนชาวกรีกจากการท่ีมี
ต าราต่างๆ มากมายในการคน้ควา้หาความรู้ แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีหอสมุดแห่งน้ีถูกเผาท าลายในยคุของพระนางคลี
โอพตัรา เอกสารส่วนมากถูกท าลายไปจนหมดส้ิน  

 



   

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พาท่านชม สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs Of Alexandria) ค า

ว่าคาตาโกมบน์ั้น หมายถึงสุสานใตดิ้นท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน โดยเป็นค าท่ีมีในสมยัจกัรวรรดิโรมนั ประกอบกบัเป็น

สุสานแบบท่ีโรมนันิยม จึงสันนิษฐานว่าคาตา

โกมบ์แห่งอเล็กซานเดรียสร้างข้ึนในช่วง

ศตวรรษท่ี 1 – 2 ซ่ึงสถานท่ีแห่งน้ีนั้นเป็นอีก 1 

รู ป แ บบขอ ง สุ ส า น ขอ ง กษัต ริ ย์ อี ยิ ป ต์  

นอกเหนือจากรูปแบบพีรมิด และแบบวิหารท่ี

เจาะเขา้ไปในเขา สุสานแห่งน้ีนั้ นถูกคน้พบ

โดยบงัเอิญเม่ือปี 1900 หลงัจากลาลากเกวียน

หล่นลงไปในสุสานแห่งน้ี โดยภายในนั้นจะถูก

แบ่งออกเป็น 3 ชั้น เป็นชั้นปลงศพ ชั้นฝังศพ 

และชั้นส าหรับเป็นท่ีรวมญาติของผูเ้สียชีวิต คาดว่าในยคุหลงัใชเ้ป็นท่ีฝังศพของชาวโรมนัดว้ย เน่ืองจากมีการขดุ

คน้พบศพเป็นจ านวนมากกว่า 50,000 ศพ ถดัไปไม่ไกลนั้นจะมี เสาปอมเปย์ (Pompey's Pillar) เสาตน้น้ีตั้งตาม

ช่ือสหายคนสนิทของจูเลียส ซีซาร์ ผูน้ าของสาธารณรัฐโรมนั และเป็น 1 ใน 3 กงสุลใหญ่ของสาธารณรัฐ ท่ีในตอน

หลงันั้นเป็นศตัรูกนัและไดห้ลบหนีมาท่ีน่ีก่อนถูกชาวเมืองสังหาร ตวัเสาสร้างดว้ยหินแกรนิตแดงเพียงกอ้นเดียว

จากเมืองอสัวานทางตอนใตข้องอียปิตสู์งประมาณ 20.46 เมตร หัวเสาโรมนัแบบคอรินเทียสนั้นสร้างต่อเติมเขา้มา

ในปี 297 เพื่อร าลึกถึงชยัชนะท่ีจกัรพรรดิไดโอคลีเชียนมีต่อสงครามจลาจลในอเลก็ซานเดรีย 



   

 
ค ่า   บริการอาหารเยน็ ณ โรงแรม 

ที่พกั   Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่าม มหาพรีะมิดแห่งกซ่ีา •  จุดชมววิพาโนราม่า •  มหาสฟิงซ์  ศูนย์สาธิตท ากระดาษปาปิรุส และน า้หอม • พรีะมิดแห่ง
ซัคคาร่า                      (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

น าท่านชม มหาพรีะมิดแห่งกซ่ีา (3 Great Pyramids of Giza) ด้านนอก อนัประกอบไปดว้ย มหาพีระมิดคูฟู มหา
พีระมิดคาเฟร และมหาพีระมิดเมนคู ถือเป็นกลุ่มพีมิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในอียิปต ์และถือเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์อง
โลกยคุโบราณเพียงหน่ึงเดียวท่ียงัสามารถขา้มกาลเวลามาจนถึงปัจจุบนั โดยพีระมิดนั้นถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นสถานท่ี
บรรจุพระบรมศพของ 3 กษตัริย ์ไดแ้ก่  คีออปส์(CHEOPS) หรือ คูฟู  , พีระมิดแห่งที่สอง คือ พีระมิดของคาเฟร 



   

(โอรสของคูฟู) และแห่งที่สาม พรีะมิดของเมนเคอเร (โอรสของคาเฟร) มีขนาดลดหลัน่กนัไป องคพ์ีระมิดท่ีสูงสุด
นั้นเคยมีความสูงถึง 147 เมตร แต่พงัทลายลงมีเหลือ 134 เมตร สร้างข้ึนเม่ือก่อนคริสตกาล 

ประมาณ 2,500 ปี นบัอายุจนถึงปัจจุบนัก็กว่า 4,500 ปี ใชเ้วลาในการสร้างประมาณ 20 ปี ซ่ึงนบัว่าสร้างเสร็จเร็ว
มากถา้เทียบกบัขนาดและการเคล่ือนยา้ยหินท่ีเป็นส่วนประกอบของมหาพีระมิด โดยกอ้นหินท่ีใชน้ ามาสร้างนั้น 
พบว่ามีลกัษณะและองคป์ระกอบใกลเ้คียงกบักอ้นหินของเมืองอสัวาน ซ่ึงอยู่ทางตอนใตข้องของไคโรกว่า 860 
กิโลเมตร วิศวกรและนกัโบราณคดีค านวณดว้ยวิธีปกติ พบว่าตอ้งใชเ้วลาถึง 65 ปี ในการยา้ยกอ้นหินไปยงัจุดท่ีตั้ง
ของมหาพีระมิดทั้ง 3 น้ี  ถือเป็นพีระมิดท่ียิง่ใหญ่และสมบูรณ์ท่ีสุดในอียปิต ์การสร้างพีระมิดข้ึนมาเป็นยอดแหลม
นั้น  ซ่ึงช้ีไปท่ีดวงดาวต่างๆ นั้นก็เพราะว่าชาวอียิปตเ์ช่ือว่า ดวงวิญญาณของฟาโรห์จะใชย้อดน้ีเป็นเส้นทางเช่ือม
เสด็จระหว่างโลกน้ีกบัโลกหนา้ เพราะชาวไอยคุปตเ์ช่ือว่าพีระมิดคือส่ิงเช่ือมโยงระหว่างฟาโรห์ท่ีส้ินพระชนมไ์ป
แลว้กบัอาณาจกัรของพระองค ์และจะกลบัมายงัร่างเดิมของพระองค ์จึงไดมี้การน าทรัพยส์มบติัมากมายเหลือคณา



   

พร้อมขา้ราชบริพาล ฝังไปพร้อมกบัร่างของพระองค์ เพื่อให้พระองค์ไดใ้ชใ้นวนัท่ีกลบัคือสู่ร่าง นอกจากมหา
พีระมิดทั้ง 3 แลว้ แต่ละพีระมิดยงัมีพิระมิดบริวาร อีกพีระมิดละ 3 องค ์บา้งก็สันนิษฐานกนัวา่เป็นพีระมิดของพระ
มเหสีของแต่ละพระองค ์

น าท่านสู่ จุดชมวิวพาโนรามา ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นบัเป็นจุดท่ีท่านจะไดเ้ห็นพีระมิดทั้ง 3 เรียงรายกนัอยา่ง
สวยงาม ใหท่้านไดเ้ห็นความยิง่ใหญ่และสง่างามของสุสานท่ียงัหาหลกัฐานท่ีแน่ชดัในการสร้างไม่ได ้และยงัมีเร่ือง
ล้ีลบัอีกมากมายใหท่้านไดศึ้กษา 

กรณีที่ท่านใดสนใจขี่อฐิ ให้ติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ โดยมีค่าบริการประมาณ 10 – 20 USD และแนะน าให้ท่านให้ทิป

แก่คนดูแลอฐิคนละประมาณ 1-2 USD  



   

จากนั้น  ใหท่้าน ถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั มหาสฟิงซ์ (The Great Sphinx) ผูพ้ิทกัษค์ร่ึงสิงโต คร่ึงมนุษย ์สฟิงซ์ยกัษแ์ห่งกีซ่า 
ถือเป็นสฟิงซ์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก แกะสลกัจากหินภูเขากอ้นขนาดใหญ่ สันนิฐานวา่ซ่ึงใบหนา้ของสฟิงซ์อาจจะเป็น
พระพกัตร์ของฟาโรห์คาเฟรก็ได ้สฟิงซ์เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของกษตัริย ์หรือเป็นสัตวท่ี์มีชาญฉลาดและมี
พลงัเพื่อปกป้องพระศพและทรัพยส์มบติัภายในพีรามิดแต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีส่วนจมูกของสฟิงซ์นั้นไดถู้กท าลาย
เน่ืองจากถูกใชเ้ป็นเป้าซอ้มยงิปืนของทหารในเวลานั้น 

 
เทีย่ง    บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน พาท่านชม การสาธิตและผลิตกระดาษปาปีรุส กระดาษแบบแรกของโลกโดยเรียกช่ือตามวตัถุดิบของการ
ดาษนัน่คือตน้ปารีรุส หรือตน้กก ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวอียปิตใ์นสมยันั้นคิดคน้ข้ึนมาเพื่อใชแ้ทนการ
บนัทึกผา่นหิน ใชบ้นัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์ส าคญัต่างๆ ในสมยัอียิปตโ์บราณ พร้อมแวะชม 



   

โรงงานผลิตหัวน ้าหอม ซ่ึงมีกระบวนการการผลิตตามตน้ต าหรับ สมยัพระนางคลีโอพตัรา ว่ากนัว่ากล่ินน ้ าหอม
ของพระนางคลีโอพตัรานั้น ท าใหบุ้รุษท่ีแขง็แกร่งอยา่งจูเลียส ซีซาร์ยงัตอ้งสยบ ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

จากน้ัน พาท่านสู่ เมืองซัคคาร่า (Saqqara) ทางตอนใตข้องกรุงไคโร บริเวณอนัเป็นท่ีตั้งของเมืองเมมฟิส เมืองหลวงเดิม

ในสมยัอียปิตโ์บราณ ดยมีส่ิงส าคญัคือพีระมิดแห่งแรกของโลกนัน่เอง น าท่านชมพรีะมิดขั้นบันไดซัคคารา (Step 

Pyramid of Saqqara) เป็นพีระมิดท่ีอายุเก่าแก่มาก เป็นพีระมิด 4 ชั้น ใชเ้ป็นสถานท่ีฝังพระศพของ กษตัริย ์ซอ

เซอร์ ในราชวงศท่ี์ 3 ราว 2600 ปีก่อนศริสต รอบๆ องคพ์ีรามิดยงัประกอบไปดว้ยวิหาร แท่นบูชา หอ้งเกบ็ของและ

ห้องโถง ซ่ึงสอดรับและเอ้ือประโยชน์หนา้ท่ีซ่ึงกนัและกนัอยา่งลงตวั โดยอิมโฮเทปเป็นสถาปนิกผูอ้อกแบบ มอง

ออกไปเลก็นอ้ยกนัยงัมี พรีะมิดโค้ง (Bent Pyramid) เป็นตน้แบบของพีระมิดแห่งกีซ่าท่ีคุน้ตากนั โดยแรกเร่ิมนั้น

สร้างโดยตั้งองศาไวท่ี้ 54 องศา แต่หลงัจากการสร้างไปไดร้ะยะหน่ึงแลว้จึงทราบว่าจุดบรรจบของพีระมิดจะสูง

กว่าท่ีจะมีความมัน่คง จึงไดเ้ปล่ียนเป็น 43 องศา จึงท าให้ตวัพีระมิดโคง้ลง แลว้ถือว่าเป็นองศาท่ีท ามาใชส้ร้าง

พีระมิดในยคุหลงัทั้งหมด 

  

 

 

 

 

 

 

ค า่   บริการอาหารเยน็ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พกั   Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัทีส่ี่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ •  สุเหร่าโมฮัมเม็ด อาลี •  ตลาดผ้าฝ้ายอียิปต์ • ดินเนอร์ล่องแม่น ้าไนล์ พร้อมโชว์
ระบ าหน้าท้องและระบ าพืน้เมือง                (เช้า/กลางวนั/เยน็) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางไปย ัพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) พิพิธภณัฑ์ไคโร เป็นพิพิธภณัฑ์ส าคญัของ
ประเทศอียปิต ์พิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นท่ีเก็บรวบรวมส่ิงสะสมและโบราณวตัถุอียปิตโ์บราณ กว่า 120,000 ช้ิน  พร้อม



   

ชมโลงศพทองค าแทห้นัก 110 กก. พร้อมหน้ากากทองค า ของฟาโรห์ตุตนัคาเมน และสมบติัส่วนตพระองคอี์ก
มากมาย ของพระองค ์เช่น เตียง บรรทม, รถศึก และสมบติัส าคญัอีกช้ินท่ีจดัแสดงคือ บลัลงักท์องท่ีมีช่ือเสียงของตุ
ตนัคามุน  พนกัพิงบลัลงักเ์ป็นภาพสลกั ท่ีมเหสี อเคเซนามุน เจิมน ้าหอมใหตุ้ตนัคามุน 
**ไม่รวมค่าเข้าห้องมัมมี่ฟาห์โรของราชวงศ์ ราคาประมาณ 180 อยิปิต์ปอนด์** 

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร น าท่านชม  ป้อมซาลาดีนหรือป้อมซิทาเดล (Citadel)  ป้อมปราการ สมยั
อิสลามรุ่งเรืองในอียิปต ์ป้อมน้ี ถูกสร้างข้ึนในปี 1176 โดย กษตัริยซ์าลามดิน โดยใชหิ้นจากปิรามิด แห่ง กีซ่า มา
สร้างก าแพงเพื่อเป็นป้อมปราการป้องกนัประเทศจากสงครามครูเสด ใกล้ๆ  กนัเป็นท่ีตั้งของ สุเหร่าโมฮัมหมัด อาล ี
(Muhammad Ali Mosque)  ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ใชเ้วลาในการสร้างนานกว่า 18 ปี นบัเป็นสุเหร่าท่ี
ใหญ่และสูงท่ีสุดในกรุงไคโรตวัอาคารสร้างจากหินอลาบาสเตอร์ (Alabaster) ผูส้ร้างตอ้งการใหมี้รูปแบบเหมือน 
Blue Mosque ท่ีอิสตนับูล แต่มีขนาดเลก็กว่า ภายในสุเหร่า ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศิลปะอิสลาม
อยา่งสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

จากน้ันพาท่านชมและเลือกซ้ือสินค้า ณ ตลาดผ้าฝ้าย ท่ีข้ึนช่ือวา่มีคุณภาพ สามารถระบายเหง่ือไดดี้ มีความเบา สวม
ใส่สบาย โดยในสมยัก่อนนั้นมกัถดัและทอเพื่อถวยแก่ฟาโรห์และพระราชวงศ์ อีกทั้งยงันิยมน ามาเป็นผา้ปูท่ีนอน 
ดว้ยสภาพภูมิอากาศและทางธรณี ท าใหเ้อ้ือต่อคุณภาพของฝ้ายในอียปิตน์ัน่เอง 
น าท่านกลับเข้าโรงแรมที่พัก เพ่ือเตรียมตัวส าหรับม้ือค ่าสุดพิเศษ กับ การรับประทานอาหารม้ือค ่าท่ามกลาง

บรรยากาศสุดเอก็คลูซีฟบนแม่น ้ าท่ียาวท่ีสุดในโลกอยา่งแม่น ้ าไนล ์ท่านจะไดล้ิ้มรสอาหารพร้อมชมการแสดงโชว์

ต่างๆ อาทิเช่น ระบ าหนา้ทอ้ง Belly dance  และการแสดงพื้นบา้นต่างๆเช่น  Egypt tanoura dance 

ค า่   บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั  Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
วนัทีห้่า  หมู่บ้านคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร •  Ben Ezra Synagogue •  ตลาดข่าน •  ถนนมุยส์ •  สนามบินนานาชาติไคโร    

                                   (เช้า/กลางวนั/เยน็) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เยี่ยมชมหมู่บา้นคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร (Coptic Cairo) เป็นศูนยร์วมชุมชนคริสเตียนในอียิปต์แห่งเดียวของ

อียิปต์ซ่ึงมีอายุยาวนานนบัตั้งแต่โรมนัเขา้มามีบทบาทในการจดัการอียิปต ์และถึงแมช้าวเปอร์เซียจะสามารถยึด

ครองอียิปตต่์อจากท่ีกรุงคอนสแตนตินล่มสลายแลว้ แต่ชุมชมแห่งน้ีก็ยงัคงอยู่จวบจนถึงปัจจุบนั มีลูกปลูกสร้าง

ส าคัญอย่าง โบสถ์คริสต์เก่า โบสถ์ลอย (Hanging Church) โบสถ์ของกรีกออร์ทอดอกซ์ แห่ง St.George  

นอกจากนั้นกย็งัเป็นท่ีตั้งของ พพิธิภัณฑ์คอปติค (Coptic museum) ซ่ึงจดัแสดงประวติัของศิลปคอปติคจาก สมยั 

Greco-Roman ถึง ยคุอิสลาม และ โบสถ์ยวิ Ben Ezra ถือเป็นยา่นเลก็ๆ ท่ีน่าเยีย่มชม 



   

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันพาท่านเลือกซ้ือของฝากนานาชนิด ณ แหล่งของฝากท่ีใหญ่ท่ีสุดในไคโรท่ี ตลาดข่าน เอล คารีร่ี (Khan el-
Khalili) ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง เคร่ืองเทศ ขวดน ้ าหอม ของท่ีระลึก ของใช ้
ของกิน ร้านกาแฟ มากมาย ซ่ึงตลาดแห่งน้ีนบัเป็นตลาดท่ีมีความเก่าแก่มาก โดยอาคารโดยรอบนั้นสร้างและบูรณะ
ในสมยัสุลต่าน Al-Ghuri ต่อเน่ืองกบัตลาดข่านนั้นคือ ถนนมุยส์ (Muizz Street) 1 ในถนนสายเก่าแก่ของไคโรซ่ึง
องคก์ารสหประชาชาติไดย้กยอ่งวา่เป็นสถาปัตยกรรมอนัล ้าค่าของโลกอิสลาม บริเวณทางทิศเหนือของถนนนั้นจะ
มีประตู Bab Zuweila 1 ใน 3 ประตูท่ีสร้างข้ึนในสมยัออตโตมนั ดว้ยความงามโดยรอบของถนนแห่งน้ีนั้น ท าใหมี้
คนกล่าวขนานนามวา่ เป็น พิพิธภณัฑก์ลางแจง้ 



   

ค า่   บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารจีน 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าสนามบินนานาชาติไคโร 

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

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

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

หมายเหตุ : 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลกิบิน , การเปลีย่นแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกดิ
เหตุภัยพบัิติทางธรรมชาติ การปิดของสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่น
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถ่ิน รูปแบบ วตัถุดิบและรสชาตจิะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถ่ิน ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาตขิอง
อาหาร 



   

3. โรงแรมทีร่ะบุในรายการทวัร์เป็นเพยีงโรงแรมทีน่ าเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลีย่นแปลงแต่โรงแรมทีเ่ข้าพกัจะ
เป็นโรงแรมระดับเทยีบเท่ากนั 

4. ลูกค้าจะต้องปฎบัิตติามกฎระเบียบข้อบังคบัของสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัติเหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนักท่องเทีย่วเอง หรือ ในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางทุกหน้าอย่างถีถ้่วน หากลูกค้าจ่ายเงนิมัดจ าแล้ว  

ทางบริษทัฯจะถือว่าลูกค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

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

เร่ิมเดินทาง เดินทางกลบัถึง เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 2-11 ปี 
พกักบั 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
(เตียงเสริม) 

เด็กอายุ 2-11 ปี 
พกักบั 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
(เตียงเสริม) 

พกัเดีย่ว 

10 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63 
MS961 10OCT 23.55-04.20 
MS960 14OCT 23.05-13.10 

33,900 33,900 33,900 4,000 

24 ต.ค. 63 29 ต.ค. 63 MS961 24OCT 23.55-04.20 
MS960 28OCT 23.10-12.40 

33,900 33,900 33,900 4,000 

19 พ.ย. 63 24 พ.ย. 63 
MS961 20NOV 00.50-06.15 
MS960 23NOV 23.10-12.40 

32,900  32,900 32,900 4,000 

03 ธ.ค. 63 08 ธ.ค. 63 
MS961 04DEC 00.50-06.15 
MS960 07DEC 23.10-12.40 

35,900 35,900 35,900 5,000 

31 ธ.ค. 63 05 ม.ค. 64 
MS961 01JAN 00.50-06.15 
MS960 04JAN 23.10-12.40 

37,900 37,900 37,900 5,000 



   

 
รายละเอยีดเพิม่เติม ราคา 
ในกรณีลูกคา้มีตัว๋แลว้หกัออก 10,000 

** คณะเดนิทางจ านวน 24 ท่านต่อกรุ๊ป** 
อตัราค่าบริการรวม 

 ตั๋วเคร่ืองบินช้ันประหยดั Economy Class ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป (BKK-CAI-BKK) สายการบินอยีปิต์แอร์ EGYPT AIR (MS)  
 ภาษีน า้มันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางน า้หนักกระเป๋าไม่เกนิ 23 กก.กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกม้ือตามรายการระบุ, น า้ด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถ่ินและหัวหน้าทวัร์น าเทีย่วคนไทย 
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ประกนัอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
  เง่ือนไขประกนัการเดินทาง  ค่าประกนัอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทีไ่ด้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวของผู้เดินทาง วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดย
แพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า อาหารเป็นพษิเท่าน้ัน) 
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุส าหรับเด็กที่มีอายุต ่ากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพยีงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าวซ่ีาประเทศอยีปิต์ ท่านละ 3,000 บาท 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าน า้หนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกนิกว่าสายการบินก าหนด 20 กโิลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน     
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอนัเกดิจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุด 



   

 งาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าขี่อูฐ , ค่าเข้าพรีะมิด , ค่าเข้าชมมัมมี่กษัตริย์ฟาโรห์ และรายการอ่ืนทีเ่สียค่าเข้าชมนอกเหนือจากรายการทัวร์ 

 ค่าทปิคนขับ ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทวัร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD / ท่าน 

 

การส ารองที่น่ัง 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลกิการเดินทาง 
หรือเปลีย่นแปลงราคาค่าทวัร์เพิม่ เพ่ือท าการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 20,000 บาท ส่วนที่เหลือช าระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 
วนัมิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระก่อนเดินทาง 45 วนั) 
3. กรณียกเลกิ 

3.1 ยกเลกิหรือเล่ือนการเดินทางต้องท าก่อนการเดินทาง 45 วนั บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณวีนัหยุด

เทศกาล,วนัหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

       3.2 ยกเลกิการเดินทางหลงัช าระเต็มจ านวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ    
      ทั้งส้ิน 

4. กรณีเจ็บป่วย 
4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง ได้ตามความ
เป็นจริง 

5.  กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเคร่ืองบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตั๋วหรือช าระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกดิข้อผดิพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณ ี
6.  ในการจองทัวร์ควรเผ่ือเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่
ท่านท าการจองเข้ามาล่าช้ากว่าทีก่ าหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าทีอ่กีคร้ัง 
7.  หลังการจองทัวร์  20 วัน กรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลค าร้องในการขอย่ืนวีซ่าส่งกลับมา เพ่ือ
กรอกข้อมูลขอควิในการย่ืนวซ่ีา 
8.  กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดๆ ซ่ึงเป็นการพจิารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลกิตามเง่ือนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผดิชอบทุกกรณี 



   

9.  กรณีท่านไม่ได้รับการพจิารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพจิารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผดิชอบทุกกรณ ี

โรงแรมทีพ่กัและสถานทีท่องเที่ยว 
 
 ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะน า
ให้ท่านเปิดห้องพกัเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกว่า  
 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเดี่ยว  Single ห้องคู่ Twin/Double 
อาจจะไม่ติดกนัหรืออยู่คนละช้ัน 
 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอียิปต์น้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุช่ือ

และระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศอียิปต์
เท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกบัระดับสากลได้ 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

ส าคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน หนังสือเดินทางห้ามขาด ห้ามช ารุด ห้ามเปียกน ้า ห้ามสแตมป์ตัวการ์ตูนหรือสแตมป์อย่างอ่ืนที่ไม่ใช่สแตมป์จาก
ศุลกากรของประเทศน้ันๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ ส าคัญอย่างยิ่ง ไม่เช่นน้ันพาสปอร์ตของท่านจะไม่สามารถเดินทางออก
นอกประเทศได้ โดยทางทวัร์จะไม่สามารถรับผดิชอบใดๆได้ทุกกรณ ี

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน , สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎเิสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าทีก่รมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพบัิติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับ
ในเง่ือนไขนีใ้นกรณทีีเ่กดิเหตุสุดวสัิย ซ่ึงอาจจะปรับเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซ่ึงไม่ได้เกดิจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 



   

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
ม้ือ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว
เป็นการช าระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกดิอุบัติเหตุที่เกดิจากความประมาท
ของนักท่องเทีย่วเองหรือในกรณทีีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลีย่นช่ือ
ได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน ้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋ว
ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้ข้างต้นนีแ้ล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เทีย่วบินพเิศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจท าให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ท าให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องท าพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนท าการจองทวัร์  

 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอยีดอายุ
ครรภ์ทีชั่ดเจน ส่ิงนีอ้ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ
ใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์และรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
 

** ก่อนตดัสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทวัร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 



   

 เอกสารการขอวซ่ีาประเทศอยีปิต์ ON ARRIVAL  

1. สแกน หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันทีมี่อายุไม่เกนิ 6 เดือน เต็ม 2 หน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เอกสารการขอวซ่ีาเดีย่วประเทศอยีปิต์ ในกรณจีองน้อยกว่า 20 วนั 

*** สถานทูตมีการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ในการย่ืนเอกสารตลอดเวลา*** 
1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันทีมี่อายุไม่เกนิ 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 3 หน้า  ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ที่เคยได้รับ วซ่ีา

จากประเทศในกลุ่มเชงเก้น หรือวซ่ีาประเทศ อ่ืนๆ ให้ท่านแนบมาด้วย 
2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พืน้หลงัสีขาวอายุไม่เกนิ 6 เดือน  ห้ามถ่ายด้วยตัวเอง   

รูปจะต้องเป็นภาพหน้าตรง  กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสองข้าง  ห้ามสวมแว่นหรือเคร่ืองประดับ 
ไม่ใส่คอนแทคเลนส์  ห้ามสวมแว่น และห้ามตกแต่งภาพจากคอมพวิเตอร์ โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทยีบรูปถ่ายของท่านกบัวี
ซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกนิ 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือก
เส้ือผ้าที่ไม่ซ ้ากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เข้มงวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไป
ถ่ายรูปและต้องมาแสดงตัวใหม่ในการย่ืนวซ่ีา 

3. ส าเนาบัตรประชาชน 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอยีดบ้านเลขที่มาด้วย) 



   

5. ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ,เปลีย่นนามสกลุ 
6. ใบสมรส,ใบหย่า,สูติบัตร(เด็กทีมี่อายุต ่ากว่า 18 ปี )  
7. หลกัฐานการท างาน 

 กรณผู้ีเดินทางเป็นเจ้าของกจิการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีมี่รายช่ือผู้ประกอบกจิการ  (คดัลอกไว้ไม่เกนิ 1 เดือนนับ
จากวันทีย่ื่นวซ่ีา)  แปลเป็นภาษาองักฤษ  

 กรณผู้ีเดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณชิย์ทีมี่ช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า (ทพ.4), (พค. 0403) 

 กรณผู้ีเดินทางเป็นพนักงานบริษัทฯจดหมายรับรองการท างานฉบับภาษาองักฤษ(ตัวจริง) ระบุช่ือ นามสกลุ เลขทีพ่าสปอร์ต 
ตามพาสปอร์ต ต าแหน่ง เงนิเดือน  ระยะเวลาว่าจ้าง  วนัทีไ่ด้รับอนุมัตใิห้ลา  (ให้ใช้ “TO WHOM IT MAY CONCERN” ไม่ต้อง
ระบุช่ือสถานทูตในการย่ืน ) 

 กรณทีีเ่ป็นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานทีสั่งกดั(มีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวันทีย่ื่นวซ่ีา) 

 กรณรีาชการทีเ่กษียณอายุ  ต้องแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ าเหน็จบ านาญ 

 กรณเีป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันว่าก าลงัศึกษาอยู่และระบุช้ันปีทีศึ่กษาเป็นภาษาองักฤษ
(มีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวันที่ย่ืนวซ่ีา) 

 อาชีพอสิระ โปรดเขียนจดหมายแนะน าตัวช้ีแจงสถานะและรายได้ของตัวเองเป็นภาษาองักฤษ 
** ในกรณทีี ่เด็กอายุต ่ากว่า 20  ปี ** 
กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์:เดินทางต้องย่ืนเอกสารเพิม่เติม ดังนี ้

 เดินทางกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขต
หรืออ าเภอ เท่าน้ันและให้ระบุว่า ยนิยอมให้เด็กเดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 

 เดินทางกบับิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ันและให้ ระบุว่า มารดา
ยนิยอมให้เด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เดินทางกบัมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ันและให้ ระบุว่า มารดา
ยนิยอมให้เด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

 ในกรณีที่บิดามารดา ได้แยกทางกนัน้ัน จ าเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะต้องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย 
( ป.ค. 14 ) พร้อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ  หรือ ถ้าในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผู้เยาว์ อยู่อ านาจการปกครอง ของ บิดา 
หรือ มารดา กใ็ช้แทนกนัได้ พร้อม แปลเป็น ภาษา องักฤษ พร้อมใบสูติบัตร ของผู้เยาว์ เพ่ือใช้ในการเช่ียมโยงความสัมพนัธ์ 

8. หลกัฐานทางการเงิน   
ส าเนา BOOK BANK ส่วนตัวย้อนหลงั 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  ซ่ึงจะต้องเป็นบัญชีเดียวกนั

เท่าน้ัน ดังนี ้



   

● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไม่ต้องระบุ
สถานทูต) โดยต้องเป็นฉบับจริงและระบุจ านวนเงินมี ซ่ึงจะต้องออกจดหมายมาไม่เกนิ  30   วันนับจากวันที่จะย่ืนวีซ่า พร้อม
ทั้งส าเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 6 เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือต้องมี 6 หลักขึน้ไป ต่อ 1 ท่าน และอัพเดทยอดเงิน ณ เดือน
ปัจจุบันที่ย่ืนวีซ่า (ต้องมีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ ห้าม!!! ท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดียวก่อนการย่ืนวีซ่า
เด็ดขาด! 
● กรณีเงินฝากประจ า ที่ไม่สามารถปรับยอดได้ ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดย
ให้ธนาคารระบุว่าท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจ า (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) และในการขอหนังสือ
รับรองต้องมีอายุไม่เกนิ 30 วนั นับจากวนัทีไ่ด้ควิย่ืนวซ่ีา และ ให้แนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจ าย้อนหลงัมาด้วย 

(สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัในทุกกรณ)ี 
 ในกรณทีีมี่ผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิม่เติม ดังนี ้
● จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
● หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผู้เดินทางกบัผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน, ส าเนาทะเบียนสมรส 

-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ 
- สามี ภรรยา ทีจ่ดทะเบียนสมรส รับรองให้กนัและกนัได้ 
- เพ่ือนและสามีภรรยาทีไ่ม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนัได้ 
- ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้ 
●  กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้รับรองค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบัน (ไม่

เกิน 30 วัน นับจากวันที่ย่ืนวีซ่า)และหนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยต้องระบุช่ือผู้เดินทาง ที่
ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย 
**  หมายเหตุ ** 

 วซ่ีาอยีปิต์ไม่ต้องแสดงตัว ณ สถานฑูต 

 เวลาการอนุมัติผลวซ่ีาจะอยู่  20-30 วนั ท าการ ไม่รวมวนัหยุด เสาร์-อาทติย์ และ วนัหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ในบางกรณอีาจใช้

ระยะพจิารณานานกว่าทีก่ าหนด         

 ระหว่างพจิารณาทางสถานฑูตจะไม่เกบ็เล่มไว้ 

 ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทวัร์ 

 การพจิารณาผล VISA ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องกบัการพจิารณาใดๆทั้งส้ิน  บริษัท

เป็นเพียงตัวแทนที่คอยอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณทีี่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณ ี*** 



   

 

ข้อมูลค าร้องขอย่ืน วซ่ีา ประเทศอยีปิต์ 
*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพจิารณาวซ่ีา ***** 

ประวตัิส่วนตัว (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: * ....................................................................................................... 

ประวตัิครอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 

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

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

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

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

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

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

มีพี ่หรือ น้อง รวม ......................................... คน  

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

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

2. ช่ือ-นามสกลุ .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ........................................................................ 

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

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

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

ประวตัิการศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 

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

ประวตัิการท 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 ์.......................................................... 

ท่านเคยได้รับวีซ่าประเทศใดใน 3 ปี หรือ ไม่ ............................................................................................................................. 

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

ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่                            เคย               ไม่เคย  

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

 ช่ือ/นามสกุล ผู้ติดต่อทีไ่ทย (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................. 

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

เขต.......................................................... จงัหวดั ..................................................  รหสัไปรณีย ์..................................................... 

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

 

 


