
 

 

รหัสทัวร BID1902158 
ทัวรอียิปต มหัศจรรย อียิปต พักดี 5 ดาว 6 วัน 3 คืน (MS) 
อเล็กซานเดรีย โรงละครโรมัน ป�อมปราการเคตเบย หอสมุดแหงอเล็กซาน มหาพีระมิดแหงกีซา  
จุชมวิวพาโนรามา มหาสฟงซ  ศูนยสาธิตทํากระดาษปาปรุส และน้ําหอม พีระมิดแหงซัคคารา  
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต  สุเหราโมฮัมเม็ด อาลี   ตลาดผาฝ�ายอียิปต  ดินเนอรลองแมน้ํา 
ไนลหมูบานคริสเตียน คอรปติก ไคโร Ben Ezra Synagogue ตลาดขาน ถนนมุยส 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.30  พรอมกันท่ี อาคารผุโดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิชัน 4 เคานเตอรสายการ

บิน EGYPT AIR ประตู 8 เคานเตอร Q โดยมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแก
ทุกทาน 

วันที่สอง สนามบินนานาชาติไคโร • อเล็กซานเดรีย • โรงละครโรมัน • ป�อมปราการเคตเบย 
• หอสมุดแหงอเล็กซาน เดรีย • สุสานแหงอเล็กซานเดรีย • เสาปอมเปย 
 ไ (-/กลางวัน/เย็น) 

00.50 ลัดฟ�าไปยังทวีปแอฟริกา ดวยเที่ยวบิน MS961 จุดกําเนิดแหงอารยธรรมของโลก 
สูประเทศที่คร้ังหน่ึงเคยย่ิงใหญท่ีสุด และยังไมสามารถคนหาคําตอบไดในหลาย
เร่ืองที่ ประเทศอียิปต 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

05.50 ถึง สนามบินนานาชาติไคโร 
เมืองหลวงของประเทศ ผานท่ี
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
(เวลาทองถ่ินชากวาประเทศไทย 
5 ชม.)  มุงหนาสู เมืองอเล็ก
ซานเดรีย (Alexandria) เมือง
ทาสําคัญของอียิปตต้ังแตในยุค
โบราณ และเปนเมืองท่ีใหญเปน
อันดับ 2 ของประเทศในปจจุบัน โดยต้ังอยูทางเหนือสุดของประเทศริมกับทะเล
เมดิเตอรเรเนียน ซ่ึงถือเปนจุดที่แมน้ําไนลส้ินสุด โดยอเล็กซานเดรียน้ันมีช่ือใน
ประวัติศาสตรในชวงประมาณ 332 ป กอนศริสตกาล ซ่ึงตรงกับสมัยมหาราชที่
ย่ิงใหญที่สุดในยุคของกรีก น่ันคือกษัตริยมาซิโดเนีย อเล็กซานเดอรท่ี 3 และยัง
เคยเปนสถานท่ีต้ังของประภาคารฟาโรสแหงอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย
ของโลกยุคโบราณอีกดวย 

  ชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre) 1 ในส่ิงปลูกสรางที่จักรวรรดิโรมันท้ิงไวในชวง
ศตวรรษที่ 2 และไดมีการปรับปรุงแกไขจากความทรุดโทรมมาโดยตลอด จนท่ี
ทานจะไดเห็นในปจจุบันน้ัน จะเปนรูปแบบท่ีสรางข้ึนมาใหมในสมัยศตวรรษที่ 4  
ซึ่งถือวามีเพียงแหงเดียวในอียิปตเทาน้ัน ประกอบไปดวยอัฒจันทนหินออนสีขาว



 

 

และสีเทาจํานวน 13 ช้ัน เวยแตช้ันแรกที่ทําจากหินแกรนิตเพ่ือสรางความแข็งแรง
ของโครงสราง เรียงตัวในลักษณะของเกือกมา สามารถจุผูชมไดประมาณ 700 – 
800 คน แมจะผานกาลเวลาและภัยธรรมชาติมานานับการแตโรงละครแหงน้ีก็ยัง
เปนหน่ึงในหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรท่ีมีความสมบูรณอยูพอสมควร 

จากน้ัน ใหทานได ถายรูปกับ ป�อมปราการเคตเบย (Qaitbay's Citadel) สรางข้ึนราว
ศตวรรษที่ 15 ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน โดยสุลตานเคตเบยแหงอาณาจักรออต
โตมัน ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนในการเผยแพรศาสนาอิสลามในดินแดนแหงลุมแมน้ําไนล 
บนพ้ืนท่ีเดิมของประภาคารฟาโรสแหงอเล็กซานเดรีย แตในวันที่ 11 ก.ค. 1882 
น้ันป�อมปราการหลังน้ีถูกท้ิงระเบิดจากกองทัพของสหราชอาณาจักรและถูกทิ้งไว
จนรัฐบาลมีคําส่ังใหบูรณะในป 1952 และเปล่ียนเปนพิพิธภัณฑทางทะเลและ
นาวิกโยธิน                
เขาชม หอสมุดแหงอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) ที่ไดรับยกยองวา
เปนแหลงวิทยาการแหงแรกของโลก เน่ืองจากเปนท่ีเก็บตําราเรียน วรรณกรรม 
จดหมายเหตุ และบันทึกตางๆ บนกระดาษปาปรุสเมืองกวา 2,000 ปมาแลว 
นอกจากน้ัน นักโบราณคดียังคนพบวามีหองที่มีเวทีขนาดใหญถึง 13 หอง 
สามารถจุผูคนไดมากถึง 5,000 คน จึงสันนิษฐานวาจะเปนแหลงการเรียนการ
สอนท่ีมีแบบแผนแหงแรกๆ ของโลก วากันวาในสมัยของพระเจาอเล็กซานเดอรม
หาราชน้ัน อเล็กซานเดรียเปนศูนยรวมของปญญาชนชาวกรีกจากการที่มีตํารา
ตางๆ มากมายในการคนควาหาความรู แตเปนที่นาเสียดายท่ีหอสมุดแหงน้ีถูกเผา
ทําลายในยุคของพระนางคลีโอพัตรา เอกสารสวนมากถูกทําลายไปจนหมดส้ิน 
สําหรับอาคารในปจจุบันน้ันไดรับการสรางข้ึนใหมดวยแรงสมัยสนุนจากหลายสวน
จนสามารถเปดใหบริการไดอีกคร้ังในป 2002 โดยมีหนังสือกวา 8 ลานเลม บน 
พ้ืนที่กวา 70,000 ตารางเมตร 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิรฟดวนเมนูซีฟู�ดริมทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
 พาทานชม สุสานแหงอเล็กซานเดรีย (Catacombs Of Alexandria) คําวาคา

ตาโกมบน้ัน หมายถึงสุสานใตดินที่
มนุษยสรางข้ึน โดยเปนคําท่ีมีใน
สมัยจักรวรรดิโรมัน ประกอบกับ
เปนสุสานแบบที่โรมันนิยม จึง
สันนิษฐานวาคาตาโกมบแหงอเล็ก
ซานเดรียสรางข้ึนในชวงศตวรรษที่ 
1 – 2 ซ่ึงสถานท่ีแหงน้ีน้ันเปนอีก 
1 รูปแบบของสุสานของกษัตริย
อียิปต นอกเหนือจากรูปแบบพี
รมิด และแบบวิหารท่ีเจาะเขาไปในเขา สุสานแหงน้ีน้ันถูกคนพบโดยบังเอิญเม่ือป 
1900 หลังจากลาลากเกวียนหลนลงไปในสุสานแหงน้ี โดยภายในน้ันจะถูกแบง
ออกเปน 3 ช้ัน เป�นช้ันปลงศพ ช้ันฝงศพ และช้ันสําหรับเปนที่รวมญาติของ
ผูเสียชีวิต คาดวาในยุคหลังใชเปนที่ฝงศพของชาวโรมันดวย เน่ืองจากมีการขุด
คนพบศพเปนจํานวนมากกวา 50,000 ศพ ถัดไปไมไกลน้ันจะมี เสาปอมเปย 
(Pompey's Pillar) เสาตนน้ีต้ังตามช่ือสหายคนสนิทของจูเลียส ซีซาร ผูนําของ
สาธารณรัฐโรมัน และเปน 1 ใน 3 กงสุลใหญของสาธารณรัฐ ท่ีในตอนหลังน้ันเปน
ศัตรูกันและไดหลบหนีมาท่ีน่ีกอนถูกชาวเมืองสังหาร ตัวเสาสรางดวยหินแกรนิต
แดงเพียงกอนเดียวจากเมืองอัสวานทางตอนใตของอียิปตสูงประมาณ 20.46 



 

 

เมตร รวมฐานแลวประมาณ 26.85 เมตร หนักราว 285 ตัน หัวเสาโรมันแบบคอ
รินเทียสน้ันสรางตอเติมเขามาในป 297 เพ่ือรําลึกถึงชัยชนะท่ีจักรพรรดิไดโอคลี
เชียนมีตอสงครามจลาจลในอเล็กซานเดรีย 

ท่ีพัก Le Meridien Pyramids หรือเทียบเทา 5 ดาว พรอมรับประทานอาหารเย็นใน
โรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
วันที่สาม มหาพีระมิดแหงกีซา •  จุชมวิวพาโนรามา •  มหาสฟงซ  ศูนยสาธิตทํากระดาษ

ปาปรุส และน้ําหอม • พีระมิดแหงซัคคารา      
    ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
  นําทานชม มหาพีระมิดแหงกีซา (3 Great Pyramids of Giza) ดานนอก อัน

ประกอบไปดวย มหาพีระมิดคูฟู มหาพีระมิดคาเฟร และมหาพีระมิดเมนคู ถือเปน
กลุมพีมิดท่ีใหญท่ีสุดในอียิปต และถือเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยของโลกยุคโบราณ
เพียงหน่ึงเดียวที่ยังสามารถขามกาลเวลามาจนถึงปจจุบัน โดยพีระมิดน้ันถูกสราง
ข้ึนเพ่ือเปนสถานที่บรรจุพระบรมศพของ 3 กษัตริย ไดแก  คีออปส(CHEOPS) 
หรือ คูฟู  , พีระมิดแหงที่สอง คือ พีระมิดของคาเฟร (โอรสของคูฟู) และแหงท่ี
สาม พีระมิดของเมนเคอเร (โอรสของคาเฟร) มีขนาดลดหลั่นกันไป องคพีระมิดท่ี
สูงสุดน้ันเคยมีความสูงถึง 147 เมตร แตพังทลายลงมีเหลือ 134 เมตร สรางข้ึน
เมื่อกอนคริสตกาลประมาณ 2,500 ป นับอายุจนถึงปจจุบันก็กวา 4,500 ป ใช
เวลาในการสรางประมาณ 20 ป ซ่ึงนับวาสรางเสร็จเร็วมากถาเทียบกับขนาดและ
การเคล่ือนยายหินที่เปนสวนประกอบของมหาพีระมิด โดยกอนหินที่ใชนํามาสราง
น้ัน พบวามีลักษณะและองคประกอบใกลเคียงกับกอนหินของเมืองอัสวาน ซ่ึงอยู



 

 

ทางตอนใตของของไคโรกวา 860 กิโลเมตร วิศวกรและนักโบราณคดีคํานวณดวย
วิธีปกติ พบวาตองใชเวลาถึง 65 ป ในการยายกอนหินไปยังจุดท่ีต้ังของมหา
พีระมิดทั้ง 3 น้ี  ถือเปนพีระมิดที่ย่ิงใหญและสมบูรณที่สุดในอียิปต การสราง
พีระมิดขึ้นมาเปนยอดแหลมน้ัน  ซึ่งช้ีไปที่ดวงดาวตางๆ น้ันก็เพราะวาชาวอียิปต
เช่ือวา ดวงวิญญาณของฟาโรหจะใชยอดน้ีเปนเสนทางเช่ือมเสด็จระหวางโลกน้ีกับ
โลกหนา เพราะชาวไอยคุปตเช่ือวาพีระมิดคือส่ิงเช่ือมโยงระหวางฟาโรหที่
ส้ินพระชนมไปแลวกับอาณาจักรของพระองค และจะกลับมายังรางเดิมของ
พระองค จึงไดมีการนําทรัพยสมบัติมากมายเหลือคณาพรอมขาราชบริพาล ฝงไป
พรอมกับรางของพระองค เพ่ือใหพระองคไดใชในวันที่กลับคือสูราง นอกจากมหา
พีระมิดทั้ง 3 แลว แตละพีระมิดยังมีพิระมิดบริวาร อีกพีระมิดละ 3 องค บางก็
สันนิษฐานกันวาเปนพีระมิดของพระมเหสีของแตละพระองค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

จากน้ัน พาทานสู จุดชมวิวพาโนรามา 
ใหทานถายรูปเปนท่ีระลึก 
นับเปนจุดที่ทานจะไดเห็น
พีระมิดทั้ง 3 เรียงรายกันอยาง
สวยงาม ใหทานไดเห็นความ
ย่ิงใหญและสงางามของสุสานที่
ยังหาหลักฐานที่แนชัดในการ
สรางไมได และยังมีเร่ืองล้ีลับ
อีกมากมายใหทานไดศึกษา จากน้ันใหทาน ถายรูปเปนที่ระลึกกับ มหาสฟงซ 
(The Great Sphinx) ผูพิทักษคร่ึงสิงโต คร่ึงมนุษย สฟงซยักษแหงกีซา ถือเปนส
ฟงซท่ีใหญที่สุดในโลก แกะสลักจากหินภูเขากอนขนาดใหญ สันนิฐานวาซ่ึงใบหนา
ของสฟงซอาจจะเปนพระพักตรของฟาโรหคาเฟรก็ได สฟงซเปรียบเสมือนเปน
ตัวแทนของกษัตริย หรือเปนสัตวที่มีชาญฉลาดและมีพลังเพ่ือปกป�องพระศพและ
ทรัพยสมบัติภายในพีรามิดแตเปนที่นาเสียดายที่สวนจมูกของสฟงซน้ันไดถูก
ทําลายเน่ืองจากถูกใชเปนเป�าซอมยิงปนของทหารในเวลาน้ัน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน พาทานชม การสาธิตและผลิตกระดาษปาปรุส กระดาษแบบแรกของโลกโดย

เรียกช่ือตามวัตถุดิบของการดาษน่ันคือตนปารีรุส หรือตนกก ซ่ึงถือเปนภูมิปญญา
ทองถ่ินของชาวอียิปตในสมัยน้ันคิดคนข้ึนมาเพ่ือใชแทนการบันทึกผานหิน ใช
บันทึกขอความสรรเสริญเทพเจาและเหตุการณสําคัญตางๆ ในสมัยอียิปตโบราณ 
พรอมแวะชม โรงงานผลิตหัวน้ําหอม ซึง่มีกระบวนการการผลิตตามตนตําหรับ 
สมัยพระนางคลีโอพัตรา วากันวากล่ินน้ําหอมของพระนางคลีโอพัตราน้ัน ทําให
บุรุษที่แข็งแกรงอยางจูเลียส ซีซารยังตองสยบ ใหทานไดเลือกซ้ือตามอัธยาศัย 

จากน้ัน  พาทานสู เมืองซัคคารา (Saqqara) ทางตอนใตของกรุงไคโร บริเวณอันเปนท่ีต้ัง
ของเมืองเมมฟส เมืองหลวงเดิมในสมัยอียิปตโบราณ โดยมีส่ิงสําคัญคือ พีระมิด
แหงแรกของโลกน่ันเอง นําทานชม พีระมิดข้ันบันไดซัคคารา (Step Pyramid of 
Saqqara) เปนพีระมิดท่ีอายุเกาแกมาก เปนพีระมิด 4 ช้ัน ใชเปนสถานท่ีฝงพระ
ศพของ กษัตริย ซอเซอร ในราชวงศที่ 3 ราว 2600 ปกอนศริสตกาล เพ่ือใชเปน



 

 

ทางเสด็จสูสรวงสวรรคเดินทางไปกับเทพเจารา พีระมิดข้ันบันไดยังเปนตนแบบ
ของปรามิดในยุคตอมา รอบๆ องคพีรามิดยังประกอบไปดวยวิหาร แทนบูชา หอง
เก็บของและหองโถง ซ่ึงสอดรับและเอ้ือประโยชนหนาที่ซ่ึงกันและกันอยางลงตัว 
โดยอิมโฮเทปเปนสถาปนิกผูออกแบบ ใกลๆกันยังม ีพีระมิดโคง (Bent 
Pyramid) เปนตนแบบของพีระมิดแหงกีซาที่คุนตากัน โดยแรกเร่ิมน้ันสรางโดยต้ัง
องศาไวท่ี 54 องศา แตหลังจากการสรางไปไดระยะหน่ึงแลวจึงทราบวาจุดบรรจบ
ของพีระมิดจะสูงกวาที่จะมีความมั่นคง จึงไดเปล่ียนเปน 43 องศา จึงทําใหตัว
พีระมิดโคงลง แลวถือวาเปนองศาท่ีทํามาใชสรางพีระมิดในยุคหลังท้ังหมด 

ท่ีพัก Le Meridien Pyramids หรือเทียบเทา 5 ดาว พรอมรับประทานอาหารเย็นใน
โรงแรม 

วันที่ส่ี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต •  สุเหราโมฮัมเม็ด อาลี •  ตลาดผาฝ�ายอียิปต • 
ดินเนอรลองแมน้ําไนล พรอมโชวระบําหนาทองและระบําพ้ืนเมือง   
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต (Egyptian Museum) 
พิพิธภัณฑไคโร เปนพิพิธภัณฑสําคัญของประเทศอียิปต พิพิธภัณฑแหงน้ีเปนที่
เก็บรวบรวมส่ิงสะสมและโบราณวัตถุอียิปตโบราณ กวา 120,000 ช้ิน  พรอมชม
โลงศพทองคําแทหนัก 110 ก.ก. พรอมหนากากทองคํา ของฟาโรหตุตันคาเมน 
หนัก 11 ก.ก. และสมบัติสวนตัวอีกมากมาย ของพระองค เชน เตียง บรรทม, รถ
ศึก และสมบัติสําคัญอีกช้ินท่ีจัดแสดงคือ บัลลังกทองท่ีมีช่ือเสียงของตุตันคามุน 
พนักพิงบัลลังกเปนภาพสลัก ท่ีมเหสี อเคเซนามุน เจิมน้ําหอมใหตุตันคามุน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม  ป�อมซาลาดีนหรือป�อมซิทาเดล (Citadel)  ป�อมปราการ สมัยอิสลาม
รุงเรืองในอียิปต ป�อมน้ี ถูกสรางข้ึนในป 1176 โดย กษัตริยซาลามดิน โดยใชหิน
จากปรามิด แหง กีซา มาสรางกําแพงเพ่ือเปนป�อมปราการป�องกันประเทศจาก
สงครามครูเสด ป�อมซิทาเดลเปนจุดที่นักทองเท่ียวนิยมแวะ ภายนอกป�อมสามารถ
มองเห็นทิวทัศนของกรุงไคโร ใกลๆ กันเปนที่ต้ังของ สุเหราโมฮัมหมัด อาลี 
(Muhammad Ali Mosque)  ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ใชเวลาในการ



 

 

สรางนานกวา 18 ป นับเปนสุเหราที่ใหญและสูงที่สุดในกรุงไคโร ตัวอาคารสราง
จากหินอลาบาสเตอร (Alabaster) ผูสรางตองการใหมีรูปแบบเหมือน Blue 
Mosque ที่อิสตันบูล แตมีขนาดเล็กกวา ภายในสุเหรา ตกแตงดวยโคมไฟระยา
งดงามตามแบบศิลปะอิสลามอยางสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน้ันพาทานชมและเลือกซ้ือสินคา ณ ตลาดผาฝ�าย ท่ีข้ึนช่ือวามีคุณภาพ สามารถระบายเหง่ือ

ไดดี มีความเบา สวมใสสบาย โดยในสมัยกอนน้ันมักถัดและทอเพ่ือถวยแกฟาโรห
และพระราชวงศ อีกทั้งยังนิยมนํามาเปนผาปูที่นอน ดวยสภาพภูมิอากาศและทาง
ธรณี ทําใหเอ้ือตอคุณภาพของฝ�ายในอียิปตน่ันเอง 

นําทานกลับเขาโรงแรมที่พัก เพ่ือเตรียม
ตัวสําหรับมื้อค่ําสุดพิเศษ กับ 
การรับประทานอาหารม้ือค่ํา
ทามกลางบรรยากาศสุด
เอ็กคลูซีฟบนแมน้ําที่ยาว
ที่สุดในโลกอยางแมน้ําไนล 
ทานจะไดล้ิมรสอาหารพรอม
ชมการแสดงโชวตางๆ อาทิ
เชน ระบําหนาทอง Belly dance  และการแสดงพ้ืนบานตางๆเชน  Egypt 
tanoura dance 

ท่ีพัก  Le Meridien Pyramids หรือเทียบเทา 5 ดาว 



 

 

วันทีห่า หมูบานคริสเตียน คอรปติก ไคโร •  Ben Ezra Synagogue •  ตลาดขาน •  
ถนนมุยส •  สนามบินนานาชาติไคโร           
    ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ 
หองอาหารโรงแรม 

เย่ียมชมหมูบานคริสเตียน คอรปติก ไคโร 
(Coptic Cairo) เปนศูนย
รวมชุมชนคริสเตียนในอียิปต
แหงเดียวของอียิปตซ่ึงมีอายุ
ยาวนานนับต้ังแตโรมันเขามา
มีบทบาทในการจัดการ
อียิปต และถึงแมชาวเปอรเซียจะสามารถยึดครองอียิปตตอจากท่ีกรุงคอนสแตนติน
ลมสลายแลว แตชุมชมแหงน้ีก็ยังคงอยูจวบจนถึงปจจุบัน มีลูกปลูกสรางสําคัญ
อยาง โบสถคริสตเกา โบสถลอย (Hanging Church) โบสถของกรีกออรทอ
ดอกซ แหง St.George  นอกจากน้ันก็ยังเปนที่ต้ังของ พิพิธภัณฑคอปติค 
(Coptic museum) ซ่ึงจัดแสดงประวัติของศิลปคอปติคจาก สมัย Greco-
Roman ถึง ยุคอิสลาม และ โบสถยิว Ben Ezra ถือเปนยานเล็กๆ ที่นาเย่ียมชม
เปนอยางย่ิง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ 
ภัตตาคาร 

จากน้ันพาทานเลือกซ้ือของฝากนานา
ชนิด ณ แหลงของฝากที่
ใหญที่สุดในไคโรที่ ตลาด
ขาน เอล คารีร่ี (Khan 
el-Khalili) ไมวาจะเปน 
เส้ือผา เคร่ืองประดับ 
เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง 
เคร่ืองเทศ ขวดน้ําหอม ของท่ีระลึก ของใช ของกิน รานกาแฟ มากมาย ซ่ึงตลาด



 

 

แหงน้ีนับเปนตลาดที่มีความเกาแกมาก โดยไดรับการบูรณะในชวงศตวรรษที่ 16 
โดยอาคารโดยรอบน้ันสรางและบูรณะในสมัยสุลตาน Al-Ghuri ตอเน่ืองกับตลาด
ขานน้ันคือ ถนนมุยส (Muizz Street) 1 ในถนนสายเกาแกของไคโรซ่ึงองคการ
สหประชาชาติไดยกยองวาเปนสถาปตยกรรมอันล้ําคาของโลกอิสลาม บริเวณทาง
ทิศเหนือของถนนน้ันจะมีประตู Bab Zuweila 1 ใน 3 ประตูท่ีสรางข้ึนในสมัย
ออตโตมัน ดวยความงามโดยรอบของถนนแหงน้ีน้ัน ทําใหมีคนกลาวขนานนามวา 
เปน พิพิธภัณฑกลางแจง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่ํา  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอินเดีย 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาสนามบินนานาชาติไคโร 
23.30 น.  ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี MS960  
**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
 



 

 

วันทีห่ก สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ       
 ไ (-/-/-) 

12.40 น.  ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดวยความประทับใจ 
************************************************************* 
อัตราคาบริการและเง่ือนไขรายการทองเที่ยว (หนวย : บาท) 

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย อียิปต 6 วัน 3 คืน 
 อเล็กซานเดรีย - ไคโร -กีซา – ซัคคารา โดยสายการบินอียิปตแอร (MS) 

เร่ิมเดินทาง เดินทางกลับถึง เท่ียวบิน ผูใหญ 

เด็กอายุ 2-
11 ป พักกับ 
ผูใหญ 1 
ทาน  
(เตียงเสริม) 

เด็กอายุ 2-
11 ป พักกับ 
ผูใหญ 2 
ทาน  
(เตียงเสริม) 

พักเด่ียว 

26 ต.ค. 62 31 ต.ค. 62 

MS961 / 
MS960 

48,900  48,900 45,900 12,000 
14 พ.ย. 62 19 พ.ย. 62 48,900 48,900 45,900 12,000 
12 ธ.ค. 62 17 ธ.ค. 62 48,900 48,900 45,900 12,000 
9 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 48,900   48,900 45,900 12,000 
23 ม.ค. 63 28 ม.ค. 63 48,900 48,900 45,900 12,000 

** คณะเดินทางจํานวน 20 ทานตอกรุป** 
รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 
ในกรณีลูกคามีต๋ัวแลวหักออก 10,000 

 
อัตราคาบริการรวม 
 
 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Class ไป-กลับพรอมกรุป (BKK-CAI-BKK) สาย

การบินอียิปตแอร EGYPT AIR (MS)  
 ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 23 กก.กระเป�าถือข้ึนเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 



 

 

 คาที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 คารถโคชรับ-สงสถานที่ทองเที่ยวตามรายการระบุ 
 คามัคคุเทศกทองถ่ินและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท  คารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 
 เง่ือนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่

ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครอง
โรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ หัก ณ ที่จาย 3% 
 คาวีซาอียิปต 3,000 บาท / ทาน 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวาสายการบินกําหนด 23 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิ

บาร, ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง
และเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความควบคุมของ
บริษัทฯ 

 คาทิปคนขับ ไกดทองถ่ิน  และหัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 100 USD / 
ทาน 

 
การสํารองท่ีน่ัง 
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 15 ทานข้ึนไป กรณีไมถึง 15 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือน

การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคาคาทัวรเพ่ิม เพ่ือทําการออก
เดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 



 

 

2. กรุณาจองทัวรลวงหนา กอนการเดินทาง พรอมชําระมัดจํา 20,000 บาท สวนที่เหลือชําระ
ทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 30 วันมิฉะน้ันถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 
(ชวงเทศกาลกรุณาชําระกอนเดินทาง 45 วัน) 

3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจําให

ท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน 

3.2 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไมมี
เง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน 

4. กรณีเจ็บป�วย 
4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ี
ไมสามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง ไดตามความเปนจริง 

5. กรณีท่ีทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกต๋ัวภายใน เชน (ต๋ัวเคร่ืองบิน,ต๋ัว
รถทัวร,ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัวหรือชําระคาทัวร
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 

6. ในการจองทัวรควรเผื่อเวลาจองทัวรอยางนอย 40-45 วัน กอนวันเดินทางที่ระบุไว 
เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซา ในกรณีท่ีทานทําการจองเขามาลาชากวาท่ีกําหนดไว รบกวน
สอบถามทางเจาหนาท่ีอีกคร้ัง 

7. หลังการจองทัวร  20 วัน กรุณาแนบสแกน COPY หนาพาสปอรตและใบกรอกขอมูลคํา
รองในการขอย่ืนวีซาสงกลับมา เพ่ือกรอกขอมูลขอคิวในการย่ืนวีซา 

8. กรณีทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการ
พิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถือเปนการยกเลิก
ตามเง่ือนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

9. กรณีทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 



 

 

โรงแรมที่พักและสถานทีทองเที่ยว 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทาน้ัน กรณีเดินทางเปน

ผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 Sgl) จะ
สะดวกกับทานมากกวา  

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบเด่ียว 
Single หองคู Twin/Double อาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอียิปตน้ัน อาจจะมีความแตกตางกันกับมาตรฐานระดับสากล 
และในโปรแกรมท่ีระบุช่ือและระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเปนการรับรองมาตรฐาน
ระดับดาวของหนวยงานการทองเท่ียวของประเทศตุรกีเทาน้ัน ไมสามารถเปรียบเทียบกับ
ระดับสากลได 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการทองเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน (หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 
เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง,การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและ
ตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึง
ลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซ่ึงลูกคาจะตองยอมรับในเง่ือนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีท่ีการตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศท่ีระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ท้ังส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปล่ียนช่ือไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงข้ึน ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปล่ียน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาต๋ัวดังกลาว 

 เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวท้ังหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอรตไมตรงกับใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรที่ทําใหใบหนาเปล่ียนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ท่ีไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได 
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณี “หญิงต้ังครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 



 

 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพ่ือการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเง่ือนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง

ถองแทแลวจึงมัดจําเพ่ือประโยชนของทานเอง** 
 
 เอกสารการขอวีซาประเทศอียิปต 
*** สถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑในการย่ืนเอกสารตลอดเวลา*** 
1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบันท่ีมีอายุไมเกิน 6 เดือน และมีหนาวางไมนอยกวา 3 หนา  ถามี

หนังสือเดินทางเลมเกา ที่เคยไดรับ วีซาจากประเทศในกลุมเชงเกน หรือวีซาประเทศ อ่ืนๆ 
ใหทานแนบมาดวย 

2. รูปถายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พ้ืนหลังสีขาวอายุไมเกิน 6 เดือน  หามถายดวย
ตัวเอง   

รูปจะตองเปนภาพหนาตรง  กรุณารวบผมใหเห็นใบหนาใหชัดเจน และมองเห็นหูท้ังสองขาง  
หามสวมแวนหรือเคร่ืองประดับ ไมใสคอนแทคเลนส  หามสวมแวน และหามตกแตงภาพจาก
คอมพิวเตอร โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถายของทานกับวีซา ท่ีทานเคยไดรับยอน
หลงไป 6 เดือน หากพบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาท่ีเกิน 6 เดือนแลว ทานตองถายรูปใหม 
และโปรดเลือกเส้ือผาท่ีไมซ้ํากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เขมงวดเร่ืองรูปถายมาก หากทานไม
ปฏิบัติตามขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไปถายรูปและตองมาแสดงตัวใหมในการย่ืนวีซา 

3. สําเนาบัตรประชาชน 
4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกที่มีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย) 
5. สําเนาใบเปล่ียนช่ือ,เปล่ียนนามสกุล 
6. ใบสมรส,ใบหยา,สูติบัตร(เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป )  
7. หลักฐานการทํางาน 
 กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายช่ือผูประกอบกิจการ  

(คัดลอกไวไมเกิน 1 เดือนนับจากวันท่ีย่ืนวีซา)  แปลเปนภาษาอังกฤษ  



 

 

 กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยท่ีมีช่ือผูเปนเจาของรานคา (ทพ.4), 
(พค. 0403) 

 กรณีผูเดินทางเปนพนักงานบริษัทฯจดหมายรับรองการทํางานฉบับภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ระบุ
ช่ือ นามสกุล เลขท่ีพาสปอรต ตามพาสปอรต ตําแหนง เงินเดือน  ระยะเวลาวาจาง  วันที่
ไดรับอนุมัติใหลา  (ใหใช “TO WHOM IT MAY CONCERN” ไมตองระบุช่ือสถานทูตใน
การย่ืน ) 

 กรณีท่ีเปนขาราชการ: ใชหนังสือรับรองจากหนวยงานท่ีสังกัด(มีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจาก
วันที่ย่ืนวีซา) 

 กรณีราชการที่เกษียณอายุ  ตองแนบสําเนาบัตรขาราชการบําเหน็จบํานาญ 
 กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันวากําลังศึกษาอยูและ

ระบุช้ันปที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ(มีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ย่ืนวีซา) 
 อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะนําตัวช้ีแจงสถานะและรายไดของตัวเองเปนภาษาอังกฤษ 
** ในกรณีท่ี เด็กอายุต่ํากวา 20  ป ** 
กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ:เดินทางตองยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 เดินทางกับบุคคลอ่ืนที่ไมใชบิดาและมารดา บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม 

ซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรืออําเภอ เทาน้ันและใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร มี
ความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 

 เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรือ
อําเภอเทาน้ันและให ระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโดยท่ีวาการเขตหรือ
อําเภอเทาน้ันและให ระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

 ในกรณีที่บิดามารดา ไดแยกทางกันน้ัน จําเปนท่ี บิดา หรือ มารดา จะตองแสดงหนังสือ 
ปกครองบุตรท่ีถูกตองทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พรอม แปลเปนภาษาอังกฤษ  หรือ ถาใน
กรณีทะเบียนหยา ระบุชัดเจนวา ผูเยาว อยูอํานาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใช
แทนกันได พรอม แปลเปน ภาษา อังกฤษ พรอมใบสูติบัตร ของผูเยาว เพ่ือใชในการเช่ียม
โยงความสัมพันธ 

 
8. หลักฐานทางการเงิน   



 

 

สําเนา BOOK BANK สวนตัวยอนหลัง 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank 
Guarantee)  ซ่ึงจะตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน ดังน้ี 

● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom 
it may concern (ไมตองระบุสถานทูต) โดยตองเปนฉบับจริงและระบุจํานวนเงินมี ซ่ึง
จะตองออกจดหมายมาไมเกิน  30   วันนับจากวันที่จะย่ืนวีซา พรอมทั้งสําเนา BOOK 
BANK ยอนหลัง 6 เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือตองมี 6 หลักข้ึนไป ตอ 1 ทาน และอัพเดท
ยอดเงิน ณ เดือนปจจุบันท่ียื่นวีซา (ตองมีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ หาม!!! ทําการโอน
เงินเขาไปเปนยอดใหญในคร้ังเดียวกอนการย่ืนวีซาเด็ดขาด! 

● กรณีเงินฝากประจํา ท่ีไมสามารถปรับยอดได ทานตองขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทาง
ธนาคาร (STATEMENT) โดยใหธนาคารระบุวาทานมีเงินคงอยูในบัญชีฝากประจํา (ออก
จดหมายรบรองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) และในการขอหนังสือรับรองตองมีอายุไมเกิน 30 
วัน นับจากวันท่ีไดคิวย่ืนวีซา และ ใหแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํายอนหลังมาดวย 

(สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี) 
 
 ในกรณีที่มีผูรับรองคาใชจาย ตองมีเอกสารเพิ่มเติม ดังน้ี 
● จดหมายจากผูรับรองคาใชจาย (ภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
● หลักฐานแสดงความสัมพันธของผูเดินทางกับผูรับรองคาใชจาย เชน ทะเบียนบาน, สําเนา

ทะเบียนสมรส 
-  พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได 
- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได 
- เพ่ือนและสามีภรรยาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสและไมมีบุตร ไมสามารถรับรองคาใชจายใหกัน

ได 
- ปู�, ยา, ตา, ยาย ไมสามารถรับรองคาใชจายใหหลานได 
●  กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากยอนหลัง 6 เดือน ของผูรับรองคาใชจายพรอมทั้งอัพเดท

ยอดเงิน ณ เดือนปจจุบัน (ไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่ย่ืนวีซา)และหนังสือรับรองเงินฝากที่
ออกใหโดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยตองระบุช่ือผูเดินทาง ที่ตองการจะรับรอง
คาใชจาย 

 



 

 

**  หมายเหตุ ** 
 วีซาอียิปตไมตองแสดงตัว ณ สถานฑูต 
 เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู  15-30 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุด

นักขัตฤกษ หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะพิจารณานานกวาท่ีกําหนด         
 ระหวางพิจารณาไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 
 คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร 
 การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของกับ

การพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  บริษัทเปนเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซา
เทาน้ัน ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเปนความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
ไมคืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไมผานทุกกรณี *** 

 
 
ขอมูลคํารองขอยื่น วีซา ประเทศอียิปต 
*****  กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ  เพ่ือเปนประโยชนในการพิจารณาวีซา ***** 
ประวัติสวนตัว (PERSONAL INFORMATION) 
ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  
..................................................................................................................... (ตามหนาพาสปอรต) 
ช่ือ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ) 
………………………………………………….………………………………………………………. 
สถานะภาพ :  แตงงาน / MARRIED    โสด / UN MARRIED   หยาราง / DIVORCE  
(สมรสโดยไมไดจดทะเบียน โปรดระบุวันท่ี ...........................) 
ศาสนา/RELIGION  
.................................................................................................................................................................     
ท่ีอยู/ADDRESS :……………………………... หมูท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  
ตําบล/แขวง.......................................  
อําเภอ/เขต.......................................................................... จังหวัด ....................................................  
รหัสไปรณีย .............................................. 
เบอรมือถือ * .........................................................................     



 

 

E-MAIL: * ....................................................................................................... 
ประวัติครอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 
ช่ือสามี/ภรรยา ..................................................................................  
วันเกิด คูสมรส  .................................สัญชาติ........................................ 
สถานที่เกิด......................................................................... อายุ ..................................     
เบอรโทร ................................................................ 
มีบุตร จํานวน ........................................... คน  

1. ช่ือ .................................................................................. วันเกิด..................................... 
2. จังหวัดที่เกิด....................................................... 
3. ช่ือ .................................................................................. วันเกิด..................................... 
4. จังหวัดที่เกิด....................................................... 

3. ช่ือ .................................................................................. วันเกิด..................................... 
จังหวัดที่เกิด....................................................... 
มีพ่ี หรือ นอง รวม ......................................... คน  
1. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................ 
วันเกิด ......................................................................... 
อาชีพ.................................................... ที่อยูปจจุบัน
..................................................................................................................................... 
2. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................ 
วันเกิด ........................................................................ 
อาชีพ.................................................... ที่อยูปจจุบัน
.................................................................................................................................... 
3. . ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ............................... 
วันเกิด .................................................................... 
อาชีพ.................................................... ที่อยูปจจุบัน
.................................................................................................................................. 
ประวัติการศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 
ระดับการศึกษา .......................................................  



 

 

สถานที่จบการศึกษา ................................................................................................... 
ประวัติการทํางาน (PROFESTION INFORMATION ) 
อาชีพ /OCCUPATION : 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
ช่ือบริษัท / EMPLOYER’S NAME : ………………………………………………………………………………………. 
ลักษณะงานที่ทํา .................................................................................................................................. 
เบอรโทรติดตอ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
ท่ีอยู/ADDRESS : .......................................  หมูที่................  ตรอก/ซอย.....................................  
ตําบล/แขวง...........................................                 อําเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด .........................................................  รหัสไปรณีย .......................................................... 
ทานเคยไดรับวีซาประเทศใดใน 3 ป หรือ ไม 
............................................................................................................................. 
หากเคยมีวีวีซาประเทศใดภายใน 3 ป ไดรับจากสถานทูตประเทศอะไร
...........................................................................................................  
ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม                            เคย               ไมเคย  
หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎิเสธ  
........................................................................................................................................... 
 ช่ือ/นามสกุล ผูติดตอที่ไทย (ภาษาอังกฤษ) 
................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู/ADDRESS : ......................................หมูที่................   
ตรอก/ซอย............................................  ตําบล/แขวง..........................................  
อําเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด ..................................................   
รหัสไปรณีย ..................................................... 
เบอรมือถือ  .........................................................................     
E-MAIL : ....................................................................................................... 
 


