
 

 

รหัสทัวร B2B1902534 
ทัวรอียิปต มนตรักคลีโอพตัรา 6 วัน 3 คืน (KU) 
พีระมิด   พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต   อเล็กซานเดรยี 
หลุมฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย   เมมฟส   ลองเรือชมวิวแมน้ําไนล 
 

 
 



 

 

 
 
  
 
 

 
  
 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   

21.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 8 
เคานเตอร R สายการบินคูเวต แอรไลน โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวย
ความสะดวก 

23.50 น. ออกเดินทางสูนครคูเวตดวยเที่ยวบิน KU 414 
**กรุปออกเดินทางตั้งแตวันที่ 19-24 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 23.15 น.** 

วันที่ 2 คูเวต – ไคโร – เมมฟส - เมืองโบราณซัคคารา 
04.00 น. เดินทางถึงกรุงคูเวต รอเปลี่ยนเครื่อง มีบริการเลาทรองรับที่สนามบินคูเวต 

**กรุปออกเดินทางตั้งแตวันที่ 19-24 ต.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 02.40 น.** 
08.50 น.  ออกเดินทางสูกรุงไคโร ดวยเที่ยวบิน KU 545 

เดนิทาง ตุลาคม – ธันวาคม 62  

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ  
วนัที� �. คเูวต – ไคโร - เมมฟิส – เมืองโบราณซคัคารา่ 
วนัที� �. เมืองอเลก็ซานเดรยี – หลมุฝังศพใตด้ินแหง่อเลก็ซานเดรยี – เสาปอมเปย ์– ปอ้มปราการซิทาเดล – ไคโร 
วนัที� �. พีระมิดแหง่เมืองกีซา่ – โรงงานผลติหวันํ�าหอม – ปอ้มปราการไคโรซิทาเดล - สเุหรา่โมฮมัหมดั อาล ี– ศนูยก์ลางการทาํ
กระดาษปาปีรุส – รบัประทานอาหารคํ�าระหวา่งลอ่งเรอืแมน่ํ�าไนล ์– ชมโชวพ์ื �นเมือง 
วนัที� �. พิพิธภณัฑส์ถานแหง่ชาติอียิปต ์– ชอ้ปปิ�งตลาดขา่นเอลคาลลี ี–สนามบิน 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 

ราคาเพยีง 29,988.- 



 

 

11.10 น เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงไคโร ประเทศอียิปต (เวลาทองถิ ่นชากวา
ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เดินทางสูกรุง
ไคโร (Cairo) เมืองหลวงของประเทศอียิปต  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  บาย       นําทานเดินทางสู เมืองเมมฟส (Memphis) เปนเมืองหลวงแรกของอาณาจักร

อียิปตโบราณ เม่ือฟาโรหนาเมอร (Narmer) ไดรวบรวมอาณาจักรอียิปต รวมเปน
หนึ่งเดียวได นําทานชมรูปแกะสลักขนาดยักษ ดวยหินอลาบาสเตอรของฟาโรหราม
เสสที่ 2 (Ramesses II) ระหวางทางยังมีตนอินทผาลัมขึ้นเปนแถวอยางสวยงาม
อีกดวย จากนั้นนําทานเดินทางไปยังเมืองโบราณซัคคารา(Saqqara)เพื ่อชม
พีระมิดขั้นบันได เปนสิ่งกอสรางขนาดใหญ อีกทั้งยังใชเปนสถานที่ฝم�งศพของกษัตริย 
ซอเซอร และเปนตนแบบของพีระมิดในยุคตอมา จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูกรุง
ไคโร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเทา  

 

วันที่ 3 เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย – เสาปอมเปย – 
ป�อมปราการซิทาเดล – ไคโร 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

 นําทานเดินทางไปยังเมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) ซึ่งเปนเมืองใหญอันดับ
สอง รองจากกรุงไคโร เมืองนี้เคยถูกปกครองโดยชาวเมืองอียิปต ชาวกรีก ชาวโรมัน 
รวมถึงการครอบครองของราชวงศชาวมุสลิมตางๆ ทําใหเมืองน้ีเปนแหลงผสมผสาน
ศิลปะอียิปต กรีก โรมัน และอิสลามเขาดวยกันอยางนาสนใจยิ่ง เมืองอเล็กซานเดรีย
เคยเปนหมูบานประมงเล็กๆ เมื่อประมาณ 1,200 ปกอนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ป
กอนคริสตกาล พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช (Alexander the Great) แหง
ราชวงศอารกีด จากแควนมาซิโดเนีย ไดเขามายึดครองและมีคําสั่งใหปรับปรุงขยาย
เมืองเพ่ือสถาปนาเปนเมืองหลวงในสมัยพระองค พรอมทั้งต้ังชื่อวาเมืองอเล็กซานเด
รีย และเมืองนี้ยังเปนสถานที่สําคัญในตํานานรักอันยิ่งใหญของพระนางคลีโอพัตรา
(Cleopatra) และจอมทัพผูกลาแหงโรมัน มารค แอนโทนี (Mark Antony) 
ปจจุบันนี้เปนเมืองพักผอนตากอากาศที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของโลก นําทานชมหลุม
ฝงศพใตดินแหงอเล็กซานเดรีย (Catacomb) ซึ่งไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 
สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคกลาง เปนอุโมงคที ่เก็บศพและทรัพยสมบัติของกษัตริย
อียิปตโบราณ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย จากนั้นนําทานชมเสาปอมเปย (Pompey’s Pillar) ซึ ่งเปนสิ่งสําคัญโบราณใน

สมัยโรมันปกครองอียิปต มีลักษณะเปนเสาแกรนิตสูงประมาณ 27 เมตร คําวาปอม
เปยนั้นเปนชื่อเพื่อนสนิทของจูเลียส ซีซา (Julius Caesar) ผูนําที่ยิ ่งใหญแหง
โรมัน ซึ่งภายหลังทั้งสองไดกลายเปนศัตรูกัน ปจจุบันนี้เหลือเพยีงแคเสาโบราณแบบ
กรีก ตั้งอยูอยางโดดเดน และสฟงซอีกสองตัว จากนั้นนําทานชมป�อมปราการซิทา
เดล (Citadel) บริเวณดานนอก ซึ ่งในอดีตนั้นคือที ่ตั ้งของประภาคารฟาโรส 
(Pharos of Alexandria) ที่ไดรับการยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของ
โลกยุคโบราณ สรางประมาณ 270 ปกอนคริสตศักราช ในรัชสมัยพระเจาปโตเลมีที่ 
1 โดยสถาปนิกชื่อ โซสเตรโตส สรางดวยหินออนแกะสลัก มีตะเกียงขนาดใหญบน
ยอด โดยนักประวัติศาสตรสันนิษฐานวาในเวลากลางวันจะปลอยควัน และในเวลา
กลางคืนจะเปนแสงไฟสวางที่เห็นไดจากระยะไกล จากนั้นนําทานเดินทางกลับกรุง
ไคโร 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  



 

 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเทา  

วันที่ 4 
พีระมิดแหงเมืองกีซา – โรงงานผลิตหัวนํ้าหอม – ป�อมปราการไคโรซิทาเดล - 
สุเหราโมฮัมหมัด อาลี – ศูนยกลางการทํากระดาษปาปรุส –รับประทานอาหาร
คํ่าระหวางลองเรือแมนํ้าไนล – ชมโชวพ้ืนเมือง 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 จากนั้นนําทานเดินทางไปยังเมืองกีซา (Ginza) เมืองใหญอันดับ 3 ของประเทศ

อียิปต นําทาชม มหาพีระมิดแหงเมืองกีซา(Great Pyramid of Giza) คือ 
พีระมิดคูฟู (Khufu) , พีระมิดคาเฟร (Khafre), พีระมิดเมนคูเร (Menkaure) 
โดยพีระมิดคูฟู นั้นเปนพีระมิดที่ใหญและเกาแกที ่สุดในบรรดามหาพีระมิดแหง
เมืองกีซา เปนที่บรรจุพระบรมศพของกษัตริยคีออปส (Cheops) หรือ ฟาโรหคูฟู 
(Khufu) แหงราชวงศที่ 4 ซึ่งปกครองอาณาจักรอียิปตเมื่อประมาณกวา 4,600 ป
มาแลว ใชเวลากอสรางทั้งสิ้นประมาณ 30 ป และใชแรงงานกวาแสนคน ไดรับการ
ยกยองวาเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคเกาและเปนหนึ ่งเดียวในสิ่ง
มหัศจรรยยุคเกาท่ียังคงอยูถึงปจจุบัน จากน้ันนําทานชมสฟงซ (Sphinx) ทีแ่กะสลัก
จากหินธรรมชาติ เปนการผสมกันระหวางมนุษยกับสิงโต สวนหัวที่เหมือนมนุษยน้ัน 
มีสัญลักษณของฟาโรหอียิปตแสดงไวคือมีเคราที่คาง ตรงหนาผากมีงูแผแมเบี้ยและ
มีเครื่องประดับ รัดเกลาแบบกษัตริย ลําตัวมีลักษณะคลายสิงโต  
**ไมรวมคาขี่อูฐ และคาเขาดานในพีระมิด หากทานสนใจ กรุณาติดตอที่หัวหนา
ทัวร** 

 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมโรงงานผลิตหัวนํ้าหอม (Perfume Factory) ซึ ่งกลาวกันวาการทํา

นํ้าหอมนี้ เปนสูตรดั้งเดิม ที่สืบทอดกันมาตั้งแตสมัย พระนางคลีโอพัตรา และที่นี้ยัง
เปนศูนยกลางแหลงผลิตหัวนํ้าหอมขนาดใหญใหกับแบรนดเนมยี่หอดังๆหลายยี่หอ
อีกดวย จากนั้นนําทานชม ป�อมปราการไคโรซิทาเดล (Cairo Citadel) สรางขึ้น
ในป 1176 โดย กษัตริยซาลาดิน โดยใชหินจากพีรามิดมาสรางกําแพงเพื่อเปนป�อม
ปราการป�องกันประเทศจากสงครามครูเสด ภายนอกป�อมสามารถมองเห็นทิวทัศน
ของกรุงไคโร สุเหรา พิพิธภัณฑ สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรอีกมากมาย จากน้ัน
นําทานชม สุเหราโมฮัมหมัด อาลี (Muhammad Ali Mosque) ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวกรีก สรางเสร็จในป ค.ศ. 1848 ใชเวลาในการสรางนานกวา 18 ป 
นับเปนสุเหราที่ใหญและสูงที่สุดในกรุงไคโร ตรงกลางเปนรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาด
ใหญ และมีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสรางดวยหิน อลาบาสต ตกแตง
ดวยโคมไฟระยาอันงดงามตามแบบศิลปะอิสลาม จากนั้นชมศูนยกลางการทํา
กระดาษปาปรุส (PAPYRUS FACTORY) ซึ่งเปนกระดาษชนิดแรกของโลกทํา
จาก ตนกก (Papyrus) เพื่อใชบันทึกขอความสรรเสริญเทพเจาและเหตุการณ
สําคัญตางๆ ในสมัยอียิปตโบราณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คํ่า รับประทานทานอาหารคํ่าบนเรือ (Dinner Cruise)  
สัมผัสบรรยากาศอันงดงามยามคํ่าคืนตลอดสองฝم�งแมนํ้าไนล 
พรอมชมการแสดงระบําหนาทอง และการแสดงพ้ืนเมืองที่นาตื่นเตน 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเทา  
วันที่ 5 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต – ชอปปم�งตลาดขานเอลคาลีลี –สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต (Egyptian Museum) อันเลื่องชื่อ 

เปนสถานที่ท่ีรวมศิลปะวัตถุโบราณมากมายที่สุด ชมโลงศพทองคําแทพรอมหนากาก
ทองคําของฟาโรหตุตันคาเมน (Tutankhamun) อันดังกองโลก และสมบัติสวนตัว
อีกมากมายของพระองค อาทิเชน เตียงบรรทม พัด ของเลนตางๆ รถศึกและเกาอ้ี 
บรรลังกทองคํา นอกจากนี้ ทานยังจะไดชมสมบัติอันลํ้าคาอื่นๆ อีกจํานวนมากเชน 
แหวน สรอยขอมือ สรอยคอ ฝมือ ประณีต สิ่งของทั้งหมดลวนมีอายุเกาแกกวา 
3,000 ป  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บาย จากนั้นนําทานไปชอปปم�งสิ้นคาพื้นเมืองอันงดงามที่ตลาดขานเอลคาลีลี (Khan 
el-Khalili) ตลาดสําคัญทางการคาขายของพื้นเมืองและ สินคาที่ระลึกที่ใหญที่สุด
ในกรุงไคโรประเทศอียิปต ทานสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไมวา



 

 

จะเปนขวดนาหอมที่ทําดวยมือ สินคาตางๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอย
ลวดลายแบบอาหรับ พรม และของท่ีระลึกพื้นเมืองตางๆ 

 จากนั้นนําทานเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติกรุงไคโร เพื่อเดินทางกลับไปยัง
กรุงเทพฯ 

17.15 น. นําทานเดินทางกลับไปยังกรุงเทพฯ โดยสายการบินคูเวต แอรไลน 
เท่ียวบินที่ KU 544 
**กรุปออกเดินทางตั้งแตวันที่ 19-24 ต.ค. 62 
ออกเดินทางเวลา 02.15 น. ของวันที่ 6** 

21.00 น. เดินทางถึงกรุงคูเวต รอเปลี่ยนเครื่อง 
**กรุปออกเดินทางตั้งแตวันที่ 19-24 ต.ค. 62 
เดินทางถึงเวลา 05.50 น. ของวันที่ 6** 

23.25 น.  นําทานเดินทางตอไปยังกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ KU 413 
**กรุปออกเดินทางตั้งแตวันที่ 19-24 ต.ค. 62 
ออกเดินทางเวลา 07.45 น. ของวันที่ 6** 

วันที่ 6 คูเวต – กรงเทพฯ 
10.05 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

**กรุปออกเดินทางตั้งแตวันที่ 19-24 ต.ค. 62 เดินทางถึงเวลา 19.00 น. ** 
 

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



 

 

อัตราคาบริการ  อียิปต มนตรักคลีโอพัตรา 
6 DAYS 3 NIGHTS 

โดยสายการบินคูเวต แอรไลน 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ทานละ 

วันที่ 19-24 ต.ค. 62 29,988 29,988 29,988 16,900 3,500 

วันที่ 09-14 พ.ย. 62 29,988 29,988 29,988 16,900 3,500 

วันที่ 07-12 ธ.ค. 62 29,988 29,988 29,988 16,900 3,500 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.    ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัดจํา

แลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั ้งแบบหมู คณะและยื ่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื ่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3 % 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 23 ก.ก.และมากกวา 



 

 

2 ใบ,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาอียิปต 2,500 บาท (ชําระพรอมมัดจํา) 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (24 USD) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (18 USD) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง

บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หาก
นับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และ
กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการเดินทาง
ของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง 
ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 



 

 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามที ่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื ่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผู เดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื ่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื ่อใหเกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 



 

 

 เอกสารประกอบการขอวีซาอียิปต  
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 21 วันทําการ 

การย่ืนวีซา ไมตองมาแสดงตนที่สถานทูต 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซา
อยางนอย 2 หนา 

          ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง เดินทาง
หาม   
           ชํารุดหรือขีดเขียนใดๆทั้งสิ ้นภายในหนังสือเดินทาง (สําหรับทานที ่มีหนังสือ
เดินทางเลม เกา กรุณา    
          นํามาประกอบการยื่นวีซาดวยเพื่อความสะดวกในการ
พิจารณาวีซาของทาน)  

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 2 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ 
(ใชร ูปสีพื้นหลังขาวเทานั ้น  ถายไวไมเกิน 6 เดือน , 
สติ๊กเกอรใชไมได, หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ, รูป
ที่มีการตัดตอโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรใชไมได)  

 
3. สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประชาชน หรือ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถาเคยเปลี่ยน),

สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบหยา หรือ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู สมรส
เสียชีวิต),สําเนาสูติบัตรกรณีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ 

4. หลักฐานการเงิน  
BANK CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน 
ระบุชื่อเจาของบัญชี (บุคคลที่ออกคาใชจาย) ตองสะกดชื่อ – สกุล ใหตรงตามหนา
พาสปอรต และบุคคลที่เจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดชื่อ – สกุล 
ใหตรงตามหนาพาสปอรต โดยชัดเจน ฉบับภาษาอังกฤษ และใชยื่นไดไมเกิน 15 วัน
หลังจากธนาคารออกให 
***ทางสถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีฝากประจําหรือกระแสรายวัน*** 

            
 

ส่วนสูงใบหน้า � ซม. 



 

 

 
5. หลักฐานการทํางาน(ภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบันเทานั้น)   
- กรณีเปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วัน

เริ่มทํางานและชวงเวลาที่อนุมัติใหลาหยุด ตองมีอายุ 1 เดือนกอนยื่นวีซา ตองสะกด
ใหตรงตามหนาพาสปอรต 

- กรณีเจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อ
ของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน พรอมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตรา
บริษัทฯ (อายุสําเนาไมเกิน 3 เดือน)พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย 

- กรณีเปนนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลัง
ศึกษาอยู(สถานทูตไมรับเอกสารที่เปนบัตรนักเรียน ไมวาเปนชวงปดเทอมและตอง
มีอายุ 1 เดือนกอนย่ืนวีซา) ตองสะกดใหตรงตามหนาพาสปอรต 

6. กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ขอสําเนาสูติบัตร  
กรณีเด็กไมไดเดินทางพรอมผูปกครอง  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัด
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจาย
พรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อําเภอตนสังกัด พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะตองคัดจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจง
ความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตน
สังกัด พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอมทั ้งแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตองคัดจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร โดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจง
ความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตน
สังกัด พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอมทั ้งแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา



 

 

พาสปอรตบิดาและมารดามาดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดา
หรือมารดาเพ่ือรับรองแกบุตรดวย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูดูแลบุตรแตเพียงผูเดียว พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

7. เบอรมือถือที่ติดตอไดสะดวกพรอมอีเมล 
8. กรุณากรอกขอมูลภาษาไทยตามแบบฟอรมที่แนบมาใหถูกตองและเปนความจริงเทาน้ัน 

เน่ืองจากเปนขอมูล   
      ที่ตองสงใหกับทางสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกแทนทานได เพราะถาขอมูล
ผิดพลาด ทานอาจจะ   
      ถูกปฏิเสธวีซาได 
9. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอ

วีซาเทาน้ัน 
 

*** สถานทูตไมสามารถใหดึงเลม ขณะที่กําลังพิจารณาวีซาอยูในทุกกรณี*** 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาประเทศอียิปต 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของ
ทาน) 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด……………………………………………………………………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
 



 

 

9. สถานภาพ    โสด            แตงงาน               แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              
  หยา         แยกกันอยู              หมาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 
 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผู
มีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ที่อยูบาน และ อีเมลของผูขอ 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศัพท.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ชื่อบริษัท ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน/นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของ

สถาบันศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 

 
14. ชื่อนามสกุลบิดา
.................................................................................................................................. 
     ชื่อนามสกุลมารดา
............................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
15. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง   มีผูอ่ืนออกให(เจาบาน/บริษัท/องคกร)  
        ตามที่ระบุในชอง 31 และ 32  

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)   
   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   
   เช็คเดินทาง      เงินสด 
   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 
   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 
   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    
************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆ
ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทาง
เทานั้น 
 
 


