
 

 

รหัสทัวร BID1902536 

ทัวรอียิปต มหศัจรรย Egypt 1ใน7สิ่งมหศัจรรยของโลก 
6 วัน 3 คืน (MS) 
มหาพีระมิดแหงกีซา   ไคโร   ลองเรอืแมน้ําไนล   เสาปอมเปย 
วิวเมืองเมืองอเลก็ซานเดีย   มหาสฟงช 
 

 
อเล็กซานเดรยี • โรงละครโรมัน • ป�อมปราการเคตเบย • หอสมุดแหงอเล็กซาน 



 

 

 
 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.30 น.  พรอมกันที่ อาคารผุโดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิชัน 4 เคานเตอรสาย
การบิน EGYPT AIR ประตู 8 เคานเตอร Q โดยมีเจาหนาที่อํานวยความ
สะดวกแกทุกทาน 

วันที่สอง สนามบินนานาชาติไคโร • อเล็กซานเดรยี • โรงละครโรมัน • ป�อมปราการเคต
เบย • หอสมุดแหงอเล็กซานเดรีย • สุสานแหงอเล็กซานเดรีย • เสาปอมเปย 
 ไ (-/กลางวัน/เย็น) 

00.50 น. บินลัดฟ�าไปยัง ทวีปแอฟริกา ดวยเที่ยวบิน MS961 จุดกําเนิดแหงอารยธรรม
ของโลก สูประเทศที่ครั้งหน่ึงเคยยิ่งใหญที่สุด และยังไมสามารถคนหาคําตอบไดใน
หลายเร่ืองที ่ประเทศอียิปต 

 
 
04.20  ถึง สนามบินนานาชาติไคโร เมืองหลวงของประเทศ ผานที่ตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากร (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชม.)  มุงหนาสู เมืองอเล็กซานเดรีย 
(Alexandria) เมืองทาสําคัญของอียิปตตั้งแตในยุคโบราณ และเปนเมืองที่ใหญ
เปนอันดับ 2 ของประเทศในปจจุบัน ตั้งอยูทางเหนือสุดของประเทศริมกับทะเล
เมดิเตอรเรเนียน ซึ่งถือเปนจุดที่แมนํ้าไนลสิ้นสุด โดยอเล็กซานเดรียนั้นมีชื่อใน



 

 

ประวัติศาสตรในชวงประมาณ 332 ป กอนศริสตกาล ตรงกับสมัยมหาราชที่
ยิ่งใหญที่สุดในยุคของกรีก นั่นคือกษัตริยมาซิโดเนีย อเล็กซานเดอรที่ 3 และยัง
เคยเปนสถานที่ตั้งของประภาคารฟาโรสแหงอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย
ของโลก ชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre) 1 ในสิ่งปลูกสรางที่
จักรวรรดิโรมันทิ้งไวในชวงศตวรรษที่ 2 และไดมีการปรับปรุงแกไขจากความทรุด
โทรมมาโดยตลอด จนที่ทานจะไดเห็นในปจจุบันนั้น จะเปนรูปแบบที่สรางขึ้นมา
ใหมในสมัยศตวรรษที่ 4  ซึ่งถือวามีเพียงแหงเดียวในอียิปตเทานั้น ประกอบไป
ดวยอัฒจันทนหินออนสีขาวและสีเทาจํานวน 13 ชั ้น เวยแตชั ้นแรกที่ทําจาก
หินแกรนิตเพื่อสรางความแข็งแรงของโครงสราง เรียงตัวในลักษณะของเกือกมา 
สามารถจุผูชมไดประมาณ 700 – 800 คน แมจะผานกาลเวลาและภัยธรรมชาติ
มานานับการแตโรงละครแหงนี้ก็ยังเปนหนึ่งในหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรที่
มีความสมบูรณ  

 



 

 

จากน้ัน ใหทานได ถายรูปกับ ป�อมปราการเคตเบย (Qaitbay's Citadel) สรางขึ้น
ราวศตวรรษที่ 15 ติดกับทะเลเมดิเตอรเรเนียน โดยสุลตานเคตเบยแหงอาณาจักร
ออตโตมัน ซึ่งเปนจุดเร่ิมตนในการเผยแพรศาสนาอิสลามในดินแดนแหงลุมแมน้ํา
ไนล บนพื้นที่เดิมของประภาคารฟาโรสแหงอเล็กซานเดรีย แตในวันท่ี 11 ก.ค. 
1882 น้ันป�อมปราการ
หลังน้ีถูกทิ้งระเบดิจาก
กองทัพของสหราช
อาณาจักร และถูกทิ้ง
ไวจนรัฐบาลมีคําส่ังให
บูรณะในป 1952 และ
เปลี่ยนเปนพิพิธภัณฑ
ทางทะเลและนาวิก
โยธิน 

 เขาชม หอสมุดแหงอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) ที่ไดรับยกยอง
วาเปนแหลงวิทยาการแหงแรกของโลก เนื่องจากเปนที่เก็บตําราเรียน วรรณกรรม 
จดหมายเหตุ และบันทึกตางๆ บนกระดาษปาปรุสเมืองกวา 2,000 ปมาแลว 
นอกจากน้ัน นักโบราณคดียังคนพบวามีหองที่มีเวทีขนาดใหญถึง 13 หอง สามารถ
จุผูคนไดมากถึง 5,000 คน จงึสันนิษฐานวาจะเปนแหลงการเรียนการสอนท่ีมีแบบ
แผนแหงแรกๆ ของโลก วากันวาในสมัยของพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราชน้ัน 
อเล็กซานเดรียเปนศูนยรวมของปญญาชนชาวกรีกจากการที่มีตําราตางๆ มากมาย
ในการคนควาหาความรู แตเปนที่นาเสียดายที่หอสมุดแหงนี้ถูกเผาทําลายในยุค
ของพระนางคลีโอพัตรา เอกสารสวนมากถูกทําลายไปจนหมดสิ้น สําหรับอาคารใน
ปจจุบันนั้นไดรับการสรางขึ้นใหมดวยแรงสมัยสนุนจากหลายสวนจนสามารถเปด
ใหบริการไดอีกครั้งในป 2002  



 

 

 
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 พาทานชม สุสานแหงอเล็กซานเดรีย (Catacombs Of Alexandria) คําวา

คาตาโกมบนั ้น หมายถึงสุสานใตดินที ่มนุษยสรางขึ ้น โดยเปนคําที ่มีในสมัย
จักรวรรดิโรมัน ประกอบกับเปนสุสานแบบที่โรมันนิยม จึงสันนิษฐานวาคาตาโกมบ
แหงอเล็กซานเดรียสรางขึ้นในชวงศตวรรษที่ 1 – 2 ซึ่งสถานที่แหงนี้นั้นเปนอีก 1 
รูปแบบของสุสานของกษัตริยอียิปต นอกเหนือจากรูปแบบพีรมิด และแบบวิหารที่
เจาะเขาไปในเขา สุสานแหงน้ีน้ันถูกคนพบโดยบังเอิญเม่ือป 1900 หลังจากลาลาก
เกวียนหลนลงไปในสุสานแหงนี้ โดยภายในนั้นจะถูกแบงออกเปน 3 ชั้น เป�นชั้น
ปลงศพ ชั้นฝงศพ และชั้นสําหรับเปนที่รวมญาติของผูเสียชีวิต คาดวาในยุคหลังใช
เปนที่ฝงศพของชาวโรมันดวย เนื่องจากมีการขุดคนพบศพเปนจํานวนมากกวา 
50,000 ศพ ถัดไปไมไกลน้ันจะมี  



 

 

 
 
เสาปอมเปย (Pompey's Pillar) เสาตนนี ้ตั้ง

ตามชื ่อสหายคนสนิทของจูเลียส ซี
ซาร ผู นําของสาธารณรัฐโรมัน และ
เ ป  น  1 ใ น  3 ก ง ส ุ ล ใ ห ญ  ข อ ง
สาธารณรัฐ ที่ในตอนหลังนั้นเปนศัตรู
กันและได หลบหนีมาท ี ่น ี ่ก อนถูก
ชาวเมืองสังหาร ตัวเสาสรางดวย
หินแกรนิตแดงเพียงกอนเดียวจาก
เมืองอัสวานทางตอนใตของอียิปตสูง
ประมาณ 20.46 เมตร รวมฐานแลวประมาณ 26.85 เมตร หนักราว 285 ตัน 
หัวเสาโรมันแบบคอรินเทียสน้ันสรางตอเติมเขามาในป 297 เพ่ือรําลึกถึงชัยชนะที ่

จักรพรรดิไดโอคลีเชียนมีตอสงครามจลาจลในอเล็กซานเดรีย 
คํ่า    บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 



 

 

ที่พัก Oasis Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่สาม มหาพีระมิดแหงกีซา •  จุชมวิวพาโนรามา •  มหาสฟงซ  ศูนยสาธิตทํา

กระดาษปาปรุส และนํ้าหอม • พีระมิดแหงซัคคารา   
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

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

อันประกอบไปดวย มหาพีระมิดคูฟู มหาพีระมิดคาเฟร และมหาพีระมิดเมนคู ถือ
เปนกลุมพีมิดที่ใหญที่สุดในอียิปต และถือเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุค
โบราณเพียงหนึ่งเดียวที่ยังสามารถขามกาลเวลามาจนถึงปจจุบัน โดยพีระมิดน้ัน
ถูกสรางขึ้นเพื ่อเปนสถานที่บรรจุพระบรมศพของ 3 กษัตริย ไดแก  คีออปส
(CHEOPS) หรือ คูฟู  , พีระมิดแหงที่สอง คือ พีระมิดของคาเฟร (โอรสของ
คูฟู) และแหงที่สาม พีระมิดของเมนเคอเร (โอรสของคาเฟร) มีขนาดลดหลั่น
กันไป องคพีระมิดที่สูงสุดนั้นเคยมีความสูงถึง 147 เมตร แตพังทลายลงมีเหลือ 
134 เมตร สรางขึ้นเม่ือกอนคริสตกาล 

 
 
ประมาณ 2,500 ป นับอายุจนถึงปจจุบันก็กวา 4,500 ป ใชเวลาในการสรางประมาณ 20 ป 

ซึ ่งนับวาสรางเสร ็จเร ็วมากถาเทียบกับขนาดและการเคลื ่อนยายหินที ่ เปน



 

 

สวนประกอบของมหาพีระมิด โดยกอนหินที่ใชนํามาสรางนั้น พบวามีลักษณะและ
องคประกอบใกลเคียงกับกอนหินของเมืองอัสวาน ซึ่งอยูทางตอนใตของของไคโร
กวา 860 กิโลเมตร วิศวกรและนักโบราณคดีคํานวณดวยวิธีปกติ พบวาตองใช
เวลาถึง 65 ป ในการยายกอนหินไปยังจุดที่ตั้งของมหาพีระมิดทั้ง 3 นี้  ถือเปน
พีระมิดที่ยิ่งใหญและสมบูรณที่สุดในอียิปต การสรางพีระมิดขึ้นมาเปนยอดแหลม
นั้น  ซึ ่งชี ้ไปที่ดวงดาวตางๆ นั้นก็เพราะวาชาวอียิปตเชื ่อวา ดวงวิญญาณของ
ฟาโรหจะใชยอดนี้เปนเสนทางเชื่อมเสด็จระหวางโลกนี้กับโลกหนา เพราะชาวไอย
คุปตเช่ือวาพีระมิดคือส่ิงเช่ือมโยงระหวางฟาโรหท่ีสิ้นพระชนมไปแลวกับอาณาจักร
ของพระองค และจะกลับมายังรางเดิมของพระองค จึงไดมีการนําทรัพยสมบัติ
มากมายเหลือคณาพรอมขาราชบริพาล ฝงไปพรอมกับรางของพระองค เพื่อให
พระองคไดใชในวันที่กลับคือสูราง นอกจากมหาพีระมิดทั้ง 3 แลว แตละพีระมิดยัง
มีพิระมิดบริวาร อีกพีระมิดละ 3 องค บางก็สันนิษฐานกันวาเปนพีระมิดของพระ
มเหสีของแตละพระองค  

 
 
จากน้ัน พาทานสู จุดชมวิวพาโนรามา ใหทานถายรูปเปนที่ระลึก นับเปนจุดที่ทานจะได

เห็นพีระมิดทั้ง 3 เรียงรายกันอยางสวยงาม ใหทานไดเห็นความยิ่งใหญและสงา
งามของสุสานที่ยังหาหลักฐานที่แนชัดในการสรางไมได และยังมีเรื ่องลี้ลับอีก
มากมายใหทานไดศึกษา จากนั้นใหทาน ถายรูปเปนที ่ระลึกกับ มหาสฟงซ 
(The Great Sphinx) ผู พิทักษครึ ่งสิงโต ครึ่งมนุษย สฟงซยักษแหงกีซา ถือ
เปนสฟงซที่ใหญที่สุดในโลก แกะสลักจากหินภูเขากอนขนาดใหญ สันนิฐานวาซึ่ง



 

 

ใบหนาของสฟงซอาจจะเปนพระพักตรของฟาโรหคาเฟรก็ได สฟงซเปรียบเสมือน
เปนตัวแทนของกษัตริย หรือเปนสัตวที่มีชาญฉลาดและมีพลังเพื่อปกป�องพระศพ
และทรัพยสมบัติภายในพีรามิดแตเปนที่นาเสียดายที่สวนจมูกของสฟงซนั้นไดถูก
ทําลายเน่ืองจากถูกใชเปนเป�าซอมยิงปนของทหารในเวลาน้ัน 

 
 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ัน พาทานชม การสาธิตและผลิตกระดาษปาปรุส กระดาษแบบแรกของโลกโดย

เรียกชื่อตามวัตถุดิบของการดาษน่ันคือตนปารีรุส หรือตนกก ซึ่งถือเปนภูมิปญญา
ทองถิ่นของชาวอียิปตในสมัยนั้นคิดคนขึ้นมาเพื่อใชแทนการบันทึกผานหิน ใช
บันทึกขอความสรรเสริญเทพเจาและเหตุการณสําคัญตางๆ ในสมัยอียิปตโบราณ 
พรอมแวะชม โรงงานผลิตหัวนํ้าหอม ซึ่งมีกระบวนการการผลิตตามตนตําหรับ 



 

 

สมัยพระนางคลีโอพัตรา วากันวากลิ่นนํ้าหอมของพระนางคลีโอพัตรานั้น ทําให
บุรุษที่แข็งแกรงอยางจูเลียส ซีซารยังตองสยบ ใหทานไดเลือกซื้อตามอัธยาศัย 

จากน้ัน  พาทานสู เมืองซัคคารา (Saqqara) ทางตอนใตของกรุงไคโร บริเวณอันเปนที่ต้ัง
ของเมืองเมมฟส เมืองหลวงเดิมในสมัยอียิปตโบราณ โดยมีส่ิงสําคัญคือ พีระมดิ
แหงแรกของโลกน่ันเอง นําทานชม พีระมิดขั้นบันไดซัคคารา (Step Pyramid 
of Saqqara) เปนพรีะมิดที่อายุเกาแกมาก เปนพีระมิด 4 ชั้น ใชเปนสถานที่ฝง
พระศพของ กษัตริย ซอเซอร ในราชวงศที่ 3 ราว 2600 ปกอนศรสิตกาล เพ่ือใช
เปนทางเสด็จสูสรวงสวรรคเดินทางไปกบัเทพเจารา พีระมิดขั้นบันไดยังเปนตนแบบ
ของปรามิดในยุคตอมา รอบๆ องคพีรามิดยังประกอบไปดวยวิหาร แทนบูชา หอง
เก็บของและหองโถง ซึง่สอดรับและเอ้ือประโยชนหนาท่ีซึ่งกันและกันอยางลงตัว 
โดยอิมโฮเทปเปนสถาปนิกผูออกแบบ ใกลๆกันยังม ี พีระมิดโคง (Bent 
Pyramid) เปนตนแบบของพีระมิดแหงกีซาท่ีคุนตากัน โดยแรกเริม่น้ันสรางโดยตั้ง
องศาไวที่ 54 องศา แตหลังจากการสรางไปไดระยะหน่ึงแลวจึงทราบวาจุดบรรจบ
ของพีระมิดจะสูงกวาท่ีจะมีความม่ันคง จึงไดเปลี่ยนเปน 43 องศา จึงทําใหตัว
พีระมิดโคงลง แลวถือวาเปนองศาท่ีทํามาใชสรางพีระมิดในยุคหลังทั้งหมด 

 
คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ หองอาหารโรงแรม 
ที่พัก                        Oasis Hotel หรือเทียบเทาระดับ 4 ดาว 
วันที่สี่ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต •  สุเหราโมฮัมเม็ด อาลี •  ตลาดผาฝ�าย

อียิปต • ดินเนอรลองแมนํ้าไนล พรอมโชวระบําหนาทองและระบําพ้ืนเมือง 
 ไ (เชา/กลางวัน/เย็น) 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 



 

 

เดินทางไปยั พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต (Egyptian Museum) พิพิธภัณฑไคโร เปน
พิพิธภัณฑสําคัญของประเทศอียิปต พิพิธภัณฑแหงนี้เปนที่เก็บรวบรวมสิ่งสะสม
และโบราณวัตถุอียิปตโบราณ กวา 120,000 ชิ้น  พรอมชมโลงศพทองคําแทหนัก 
110 ก.ก. พรอมหนากากทองคํา ของฟาโรหตุตันคาเมน และสมบัติสวนตัวอีก
มากมาย ของพระองค เชน เตียง 
บรรทม, รถศึก และสมบัติสําคัญ
อีกชิ้นที่จัดแสดงคือ บัลลังกทองที่
มีชื ่อเสียงของตุตันคามุน  พนัก
พิงบัลลังกเปนภาพสลัก ที่มเหสี 
อเคเซนามุน เจิมนํ้าหอมใหตุตัน
คามุน 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําทานชม  ป�อมซาลาดีนหรือป�อมซิทาเดล (Citadel)  ป�อมปราการ สมัยอิสลามรุงเรืองใน

อียิปต ป�อมน้ี ถูกสรางขึ้นในป 1176 โดย กษตัริยซาลามดิน โดยใชหินจากปรามิด 
แหง กีซา มาสรางกําแพงเพ่ือเปนป�อมปราการป�องกันประเทศจากสงครามครูเสด 
ป�อมซิทาเดลเปนจุดที่นักทองเที่ยวนิยมแวะ ภายนอกป�อมสามารถมองเห็นทิวทัศน
ของกรุงไคโร ใกลๆ กันเปนที่ต้ังของ สุเหราโมฮัมหมัด อาลี (Muhammad Ali 
Mosque)  ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ใชเวลาในการสรางนานกวา 18 ป 
นับเปนสุเหราท่ีใหญและสูงที่สุดในกรุงไคโร 

 



 

 

ตัวอาคารสรางจากหินอลาบาสเตอร (Alabaster) ผูสรางตองการใหมีรูปแบบเหมือน Blue 
Mosque ที่อิสตันบูล แตมีขนาดเล็กกวา ภายในสุเหรา ตกแตงดวยโคมไฟระยา
งดงามตามแบบศิลปะอิสลามอยางสวยงาม 

จากน้ันพาทานชมและเลือกซื้อสินคา ณ ตลาดผาฝ�าย ที่ขึ้นช่ือวามีคุณภาพ สามารถระบาย
เหงื่อไดด ีมีความเบา สวมใสสบาย โดยในสมัยกอนน้ันมักถัดและทอเพ่ือถวยแก
ฟาโรหและพระราชวงศ อีกทั้งยังนิยมนํามาเปนผาปูที่นอน ดวยสภาพภูมิอากาศ
และทางธรณี ทําใหเอ้ือตอคุณภาพของฝ�ายในอียิปตน่ันเอง 

นําทานกลับเขาโรงแรมที่พัก เพ่ือเตรียมตัวสําหรับม้ือคํ่าสุดพิเศษ กับ การรบัประทาน
อาหารมื้อคํ่าทามกลางบรรยากาศสุดเอ็กคลูซฟีบนแมน้ําที่ยาวที่สุดในโลกอยาง
แมน้ําไนล ทานจะไดลิ้มรสอาหารพรอมชมการแสดงโชวตางๆ อาทิเชน ระบําหนา
ทอง Belly dance  และการแสดงพื้นบานตางๆเชน  Egypt tanoura dance 

 

 
 
คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  Oasis Hotel หรือเทียบเทา 4 ดาว 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
เยี่ยมชมหมูบานคริสเตียน คอรปติก ไคโร (Coptic Cairo) เปนศูนยรวมชุมชนคริสเตียนใน

อียิปตแหงเดียวของอียิปตซึ่งมี
อายุยาวนานนับตั ้งแตโรมัน
เขามามีบทบาทในการจัดการ
อียิปต และถึงแมชาวเปอรเซีย
จะสามารถยึดครองอียิปตตอ
จากที ่กร ุงคอนสแตนตินลม
สลายแลว แตชุมชมแหงนี ้ก็
ยังคงอยูจวบจนถึงปจจุบัน มี
ลูกปลูกสรางสําคัญอยาง โบสถคริสตเกา โบสถลอย (Hanging Church) โบสถ
ของกรีกออรทอดอกซ แหง St.George  นอกจากน้ันก็ยังเปนที่ต้ังของ พิพิธภัณฑ
คอปติค (Coptic museum) ซึ ่งจัดแสดงประวัติของศิลปคอปติคจาก สมัย 
Greco-Roman ถึง ยุคอิสลาม และ โบสถยิว Ben Ezra ถือเปนยานเล็กๆ ที่
นาเยี่ยมชม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนั้นพาทานเลือกซื้อของฝากนานาชนิด ณ แหลงของฝากที่ใหญที่สุดในไคโรที่ ตลาดขาน 

เอล คารีร ี่ (Khan el-Khalili) ไมว าจะเปน เสื ้อผา เครื ่องประดับ เครื ่อง
ทองแดง ทองเหลือง เครื่องเทศ ขวดนํ้าหอม ของที่ระลึก ของใช ของกิน ราน
กาแฟ มากมาย ซึ่งตลาดแหงนี้นับเปนตลาดที่มีความเกาแกมาก โดยไดรับการ
บูรณะในชวงศตวรรษที่ 16 โดยอาคารโดยรอบนั้นสรางและบูรณะในสมัยสุลตาน 
Al-Ghuri ตอเนื่องกับตลาดขานนั้นคือ ถนนมุยส (Muizz Street) 1 ในถนน
สายเกาแกของไคโรซึ่งองคการสหประชาชาติไดยกยองวาเปนสถาปตยกรรมอันลํ้า
คาของโลกอิสลาม บริเวณทางทิศเหนือของถนนนั้นจะมีประตู Bab Zuweila 1 



 

 

ใน 3 ประตูที่สรางขึ้นในสมัยออตโตมัน ดวยความงามโดยรอบของถนนแหงนี้น้ัน 
ทําใหมีคนกลาวขนานนามวา เปน พิพิธภัณฑกลางแจง 

 
 
คํ่า  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 
สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู ทาสนามบินนานาชาติไคโร 
23.30 น.  ออกเดินทางกลับสู ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ MS960  
**บรกิารอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง 
วันที่หก สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ       

 ไ (-/-/-) 
12.40 น.  ถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดวยความประทับใจ 

อัตราคาบริการและเงื่อนไขรายการทองเที่ยว (หนวย : บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

เริ่มเดินทาง เดินทางกลับถึง เที่ยวบิน 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 

39,900  39,900 39,900 4,000 
14 พ.ย. 62 19 พ.ย. 62 39,900  39,900 39,900 4,000 
12 ธ.ค. 62 17 ธ.ค. 62 39,900  39,900 39,900 4,000 
9 ม.ค. 63 14 ม.ค. 63 39,900  39,900 39,900 4,000 

23 ม.ค. 63 28 ม.ค. 63 39,900  39,900 39,900 4,000 
** คณะเดินทางจํานวน 20 ทานตอกรุป** 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 
ในกรณีลูกคามีตั๋วแลวหักออก 10,000 

 
อัตราคาบริการรวม 

 ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพรอมกรุป (BKK-CAI-BKK) สายการ
บินอียิปตแอร EGYPT AIR (MS)  

 ภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหง 
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าไมเกิน 23 กก.กระเป�าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ตอ 1 ใบ 
 คาท่ีพักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักหองละ 2 ทาน) 
 คาอาหารทุกมื้อตามรายการระบ,ุ น้ําด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ทาน 
 คาเขาชมสถานทีต่ามรายการระบ ุ
 คารถโคชรับ-สงสถานท่ีทองเที่ยวตามรายการระบ ุ
 คามัคคุเทศกทองถิ่นและหัวหนาทัวรนําเท่ียวคนไทย 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท  คารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท 



 

 

 เงื่อนไขประกันการเดินทาง  คาประกันอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาล คุมครองเฉพาะกรณีที่
ไดรับอุบัติเหตุระหวางการเดินทาง ไมคุมครองถึงการสูญเสียทรัพยสินสวนตัวและไมคุมครอง
โรคประจําตัวของผูเดินทาง 

 
อัตราคาบริการไมรวม 

 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ หัก ณ ที่จาย 3% 
 คาวีซาอียิปต 3,000 บาท / ทาน 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน 
 คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท-โทรสาร,อินเตอรเน็ต,มินิ

บาร, ซักรีดที่ไมไดระบุไวในรายการ 
 คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประทวง,การ

จลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไมใหออกและเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง
และเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความควบคุมของ
บริษัทฯ 

 คาทิปคนขับ ไกดทองถิ่น  และหัวหนาทัวรตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD / 
ทาน 

 
การสํารองที่นั่ง 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ทานขึ้นไป กรณีไมถึง 15 ทาน ทางบริษัทจะขอเล่ือน
การเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาคาทัวรเพิ่ม เพ่ือทําการออก
เดินทาง โดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา 20 วันกอนการเดินทาง 

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

 
 
 



 

 

3. กรณียกเลิก 
3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางตองทํากอนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินคามัดจํา
ใหท้ังหมด ยกเวนในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืน
เงินมัดจําโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น 
3.2 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดย
ไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

4. กรณีเจ็บป�วย 
4.1 กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่
ไมสามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ไดตามความเปนจริง 

5. กรณีที่ทานมีเดินทางบินภายในประเทศและตองออกตั๋วภายใน เชน (ต๋ัวเครื่องบิน,ตัว๋
รถทัวร,ตัว๋รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วหรือชําระคาทัวร
เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบินหรือเวลาบินโดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนาหากเกิดขอผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

6. ในการจองทัวรควรเผื่อเวลาจองทัวรอยางนอย 40-45 วัน กอนวันเดินทางท่ีระบุไว 
เน่ืองจากมีผลในการจองคิววีซา ในกรณีที่ทานทําการจองเขามาลาชากวาที่กําหนดไว รบกวน
สอบถามทางเจาหนาที่อีกครั้ง 

7. หลังการจองทัวร  20 วัน กรุณาแนบสแกน COPY หนาพาสปอรตและใบกรอกขอมูลคํา
รองในการขอยื่นวีซาสงกลับมา เพ่ือกรอกขอมูลขอคิวในการยื่นวีซา 

8. กรณีทานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบคุคลหน่ึงในคณะของทานไมไดรับการ
พิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ใหถือเปนการยกเลิก
ตามเงื่อนไข ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณี 

9. กรณีทานไมไดรับการพิจารณาวีซาไมวาดวยเหตุผลใดๆ ซึ่งเปนการพิจารณาจากสถานฑูตฯ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี 

 
 
 
 



 

 

โรงแรมที่พักและสถานทีทองเที่ยว 
 
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทาง

เปนผูใหญ 3 ทาน บริษัทฯขอแนะนําใหทานเปดหองพักเปนแบบ 2 หอง (1 Twin+1 
Sgl) จะสะดวกกับทานมากกวา  

 การวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมจะมีความแตกตางกัน อาจทําใหหองพักแบบ
เดี่ยว Single หองคู Twin/Double อาจจะไมติดกันหรืออยูคนละช้ัน 

 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอียิปตนั้น อาจจะมีความแตกตางกันกับมาตรฐานระดับ
สากล และในโปรแกรมที่ระบุชื่อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเปนการรับรอง
มาตรฐานระดับดาวของหนวยงานการทองเที่ยวของประเทศตุรกีเทานั้น ไมสามารถ
เปรียบเทียบกับระดับสากลได 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวรในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได  
 เท่ียวบิน, ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดย

คํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
 หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี

จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเทาน้ัน หนังสือเดินทางหามขาด หามชํารุด หามเปยกน้ํา 
หามสแตมป�ตัวการตูนหรือสแตมป�อยางอ่ืนที่ไมใชสแตมป�จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ 
เพราะเปนเอกสารราชการ สําคัญอยางยิ่ง ไมเชนน้ันพาสปอรตของทานจะไมสามารถเดินทาง
ออกนอกประเทศได โดยทางทัวรจะไมสามารถรบัผิดชอบใดๆไดทกุกรณี 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความลาชาของสายการบิน, สายการบิน
ยกเลิกบิน, การประทวง,การนัดหยดุงาน, การกอจลาจล หรือกรณีทานถูกปฎิเสธการเขาหรือ
ออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือ เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่ง
ลูกคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ีในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตาม
ความเหมาะสม) 



 

 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรค
ประจําตัว ซ่ึงไมไดเกิดจากอุบัติเหตุในรายการทองเที่ยว (ซึ่งลกูคาจะตองยอมรับในเงื่อนไขน้ี
ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร) 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อ, เพราะคาใชจายทุกอยางทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาจายขาด กอนเดินทางเรียบรอยแลวเปนการชําระ
เหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือ
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักทองเที่ยวเองหรือในกรณีท่ีกระเป�าเกิดสูญหาย
หรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณีที่การตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในตางประเทศปฎิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่ระบุไวในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงินและไมสามารถเปลี่ยนชื่อไดหากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราคา
น้ํามันหรือคาเงินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาตั๋วดงักลาว 

 เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนผานตัวแทนของบรษิัทฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไว
ขางตนน้ีแลวทั้งหมด 

 กรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากบัสายการบินหรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เชน Charter Flight , Extra Flight จะไม
มีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอรตไมตรงกบัใบหนาปจจุบัน ถึงจะยังไม
หมดอายุก็ตาม อาจทําใหทานโดนปฎิเสธการเขาและออกประเทศได เชน ศัลยกรรม ผาตัด
ขากรรไกรทีท่ําใหใบหนาเปลี่ยนไป ดังน้ัน ทานตองทําพาสปอรตเลมใหมกอนทําการจองทัวร  

 กรณีม ี“คดีความ” ที่ไมอนุญาติใหทานเดินทางออกนอกประเทศได โปรดทําการตรวจสอบ
กอนการจองทัวรวาทานสามารถเดินทางออกนอกประเทศไดหรือไม ถาไมสามารถเดินทางได 
ซึ่งเปนสิ่งที่อยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 



 

 

 กรณี “หญิงตัง้ครรภ” ทานจะตองมีใบรับรองแพทย ระบุชัดเจนวาสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศได รวมถึงรายละเอียดอายุครรภท่ีชัดเจน ส่ิงน้ีอยูเหนือการควบคุมของบรษิัทฯ ทาง
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 กรณีใชหนังสือเดินทางราชการ(เลมน้ําเงิน)เดินทางเพื่อการทองเที่ยวกับคณะทัวร หากทาน
ถูกปฏิเสธในการเขา-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาทัวรและ
รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

 
** กอนตัดสินใจจองทัวรควรอานเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวรอยางละเอียดทุกหนาอยาง

ถองแทแลวจึงมัดจําเพื่อประโยชนของทานเอง** 
 

 เอกสารการขอวีซาประเทศอียิปต 
*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

1.  หนังสือเดินทางเลมปจจุบันที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน และมีหนาวางไมนอยกวา 3 หนา  ถามี
หนังสือเดินทางเลมเกา ที่เคยไดรับ วีซาจากประเทศในกลุมเชงเกน หรือวีซาประเทศ อื่นๆ 
ใหทานแนบมาดวย 

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

รูปจะตองเปนภาพหนาตรง  กรุณารวบผมใหเห็นใบหนาใหชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสองขาง  
หามสวมแวนหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทคเลนส  หามสวมแวน และหามตกแตงภาพจาก
คอมพิวเตอร โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถายของทานกับวีซา ที่ทานเคยไดรับยอน
หลงไป 6 เดือน หากพบวาทานใชรูปถายเคยมีวีซาที่เกิน 6 เดือนแลว ทานตองถายรูปใหม 
และโปรดเลือกเสื้อผาที่ไมซํ้ากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เขมงวดเรื่องรูปถายมาก หากทานไม
ปฏิบัติตามขอกําหนด ทานอาจตองเสียเวลาไปถายรูปและตองมาแสดงตัวใหมในการยื่นวีซา 

3. สําเนาบัตรประชาชน 
4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกที่มีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย) 
5. สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล 
6. ใบสมรส,ใบหยา,สูติบัตร(เด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ป )  
7. หลักฐานการทํางาน 



 

 

 กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายช่ือผูประกอบกิจการ  
(คัดลอกไวไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซา)  แปลเปนภาษาอังกฤษ  

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

 กรณีผูเดินทางเปนพนักงานบริษัทฯจดหมายรับรองการทํางานฉบบัภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ระบุ
ชื่อ นามสกุล เลขที่พาสปอรต ตามพาสปอรต ตําแหนง เงินเดือน  ระยะเวลาวาจาง  วันที่ไดรับ
อนุมัติใหลา  (ใหใช “TO WHOM IT MAY CONCERN” ไมตองระบุชื่อสถานทูตในการยืน่ ) 

 กรณีที่เปนขาราชการ: ใชหนังสือรับรองจากหนวยงานที่สังกัด(มีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจาก
วันที่ยื่นวีซา) 

 กรณีราชการที่เกษียณอายุ  ตองแนบสําเนาบัตรขาราชการบําเหน็จบํานาญ 
 กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันวากําลังศึกษาอยูและระบุ

ชั้นปที่ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ(มีอายุไมเกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซา) 
 อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะนําตัวชี้แจงสถานะและรายไดของตัวเองเปนภาษาอังกฤษ 
** ในกรณีที่ เด็กอายุตํ่ากวา 20  ป ** 
กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ:เดินทางตองยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 เดินทางกับบุคคลอ่ืนที่ไมใชบิดาและมารดา บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม 

ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอ เทานั้นและใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร มี
ความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว 

 เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรือ
อําเภอเทาน้ันและให ระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  

 เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรือ
อําเภอเทาน้ันและให ระบุวา มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) 

 ในกรณีที่บิดามารดา ไดแยกทางกันนั้น จําเปนที่ บิดา หรือ มารดา จะตองแสดงหนังสือ 
ปกครองบุตรที่ถูกตองทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พรอม แปลเปนภาษาอังกฤษ  หรือ ถาใน
กรณีทะเบียนหยา ระบุชัดเจนวา ผูเยาว อยูอํานาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใช
แทนกันได พรอม แปลเปน ภาษา อังกฤษ พรอมใบสูติบัตร ของผูเยาว เพื่อใชในการเชี่ยม
โยงความสัมพันธ 

 



 

 

8. หลักฐานทางการเงิน   
สําเนา BOOK BANK สวนตัวยอนหลัง 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank 

Guarantee)  ซึง่จะตองเปนบัญชีเดียวกันเทาน้ัน ดังน้ี 
● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom 

it may concern (ไมตองระบุสถานทูต) โดยตองเปนฉบับจริงและระบุจํานวนเงินมี ซึ่ง
จะตองออกจดหมายมาไมเกิน  30   วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา พรอมทั้งสําเนา BOOK 
BANK ยอนหลัง 6 เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือตองมี 6 หลักขึ้นไป ตอ 1 ทาน และอัพเดท
ยอดเงิน ณ เดือนปจจุบันที่ยื่นวีซา (ตองมีการเขาออกของเงินสมํ่าเสมอ หาม!!! ทําการโอน
เงินเขาไปเปนยอดใหญในครั้งเดียวกอนการยื่นวีซาเด็ดขาด! 

● กรณีเงินฝากประจํา ที่ไมสามารถปรับยอดได ทานตองขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทาง
ธนาคาร (STATEMENT) โดยใหธนาคารระบุวาทานมีเงินคงอยูในบัญชีฝากประจํา (ออก
จดหมายรบรองเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) และในการขอหนังสือรับรองตองมีอายุไมเกิน 30 
วัน นับจากวันที่ไดคิวยื่นวีซา และ ใหแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจํายอนหลังมาดวย 

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

ทะเบียนสมรส 
-  พอ, แม สามารถรับรองคาใชจายใหบุตรได 
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองใหกันและกันได 
- เพื่อนและสามีภรรยาที่ไมไดจดทะเบียนสมรสและไมมีบุตร ไมสามารถรับรองคาใชจายใหกัน

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

ยอดเงิน ณ เดือนปจจุบัน (ไมเกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซา)และหนังสือรับรองเงินฝากที่
ออกใหโดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยตองระบุชื ่อผู เดินทาง ที ่ตองการจะรับรอง
คาใชจาย 



 

 

**  หมายเหตุ ** 
 วีซาอียิปตไมตองแสดงตัว ณ สถานฑูต 
 เวลาการอนุมัติผลวีซาจะอยู  20-30 วัน ทําการ ไมรวมวันหยุด เสาร-อาทิตย และ วันหยุด

นักขัตฤกษ หรือ ในบางกรณีอาจใชระยะพิจารณานานกวาที่กําหนด         
 ระหวางพิจารณาทางสถานฑูตจะไมเก็บเลมไว 
 คาแปลเอกสารทุกอยางไมรวมอยูในคาดําเนินการของทัวร 
 การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของกับ

การพิจารณาใดๆทั้งสิ้น  บริษัทเปนเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวกในการยื่นวีซา
เทานั้น ขอมูลและเอกสารทุกอยางตองเปนความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนเงิน ในกรณีที ่VISA ไมผานทุกกรณี *** 

 
ขอมูลคํารองขอย่ืน วซีา ประเทศอียิปต 

*****  กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ  เพ่ือเปนประโยชนในการพิจารณาวีซา ***** 
ประวัติสวนตัว (PERSONAL INFORMATION) 
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  
...................................................................................................................(ตามหนาพาสปอรต) 
ชื่อ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ) 
………………………………………………….………………………………………………………. 
สถานะภาพ :  แตงงาน / MARRIED    โสด / UN MARRIED   หยาราง / DIVORCE  
(สมรสโดยไมไดจดทะเบียน โปรดระบุวันที่ ...........................) 
ศาสนา/RELIGION  
.................................................................................................................................................................       
ที่อยู/ADDRESS :……………………………... หมูท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  
ตําบล/แขวง.......................................  
อําเภอ/เขต.......................................................................... จังหวัด ....................................................  
รหัสไปรณีย .............................................. 
เบอรมือถือ * .........................................................................  
E-MAIL: * ............................................................................ 



 

 

ประวัติครอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 
ชื่อสามี/ภรรยา ..................................................................................  
วันเกิด คูสมรส  .................................สัญชาติ........................................ 
สถานที่เกิด......................................................................... อายุ ..................................     
เบอรโทร ................................................................ 
มีบุตร จํานวน ........................................... คน  
1. ช่ือ .................................................................................. วันเกิด..................................... 
จังหวัดที่เกิด....................................................... 
2. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด..................................... 
จังหวัดที่เกิด....................................................... 
3. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด..................................... 
จังหวัดที่เกิด....................................................... 
มีพ่ี หรือ นอง รวม ......................................... คน  
1. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................ 
วันเกิด ......................................................................... 
อาชีพ....................................................  
ที่อยูปจจุบัน..................................................................................................................................... 
 
2. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................ 
วันเกิด ........................................................................ 
อาชีพ.................................................... ที่อยูปจจุบัน
.................................................................................................................................... 
3. . ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................ 
วันเกิด .................................................................... 
อาชีพ.................................................... ที่อยูปจจุบัน
.................................................................................................................................. 
 
 



 

 

ประวัติการศกึษา (PROFESTION INFORMATON) 
ระดับการศกึษา .......................................................  
สถานที่จบการศึกษา ................................................................................................... 
ประวัติการทํางาน (PROFESTION INFORMATION ) 
อาชีพ /OCCUPATION : 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 
ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
ลักษณะงานที่ทํา 
................................................................................................................................................................. 
เบอรโทรติดตอ : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
ที่อยู/ADDRESS : .......................................  หมูท่ี................  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) 
................................................................................................................................................. 
ที่อยู/ADDRESS : ......................................หมูท่ี................   
ตรอก/ซอย............................................  ตําบล/แขวง..........................................  
อําเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด ..................................................   
รหัสไปรณีย ..................................................... 



 

 

เบอรมือถือ  .........................................................................     
E-MAIL : ....................................................................................................... 
 


