
 

 

รหัสทัวร B2B2000168 
ทัวรอียิปต เดอะเกรท ออฟ พีระมดิ 5 วัน 2 คืน (KU) 
พีระมิด | พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต  | เมมฟส | ลองเรือชมวิวแมน้ําไนล | พีระมิดขั้นบันได 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
 
21.00น. 

 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 8 
เคานเตอร R สายการบินคูเวต แอรไลน โดยมีเจาหนาท่ี คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 

23.50น. ออกเดินทางสูนครคูเวตดวยเที่ยวบิน KU 414 
 

วันที่ 2 คูเวต – ไคโร – เมมฟส - เมืองโบราณซัคคารา 
 
04.00น. 

 
เดินทางถึงกรงุคูเวต รอเปลี่ยนเครื่อง มีบริการเลาทรองรับที่สนามบินคูเวต 

08.50น.  ออกเดินทางสูกรุงไคโร ดวยเที่ยวบิน KU 545 
11.10 น เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกรุงไคโร ประเทศอียิปต (เวลาทองถิ่นชากวา

ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นําทานผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร เดินทางสูกรุง
ไคโร (Cairo) เมืองหลวงของประเทศอียิปต  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย       นําทานเดินทางสู เมืองเมมฟส (Memphis) เปนเมืองหลวงแรกของอาณาจักร

อียิปตโบราณ เมื่อฟาโรหนาเมอร (Narmer) ไดรวบรวมอาณาจักรอียิปต รวมเปน
หน่ึงเดียวได นําทานชมรูปแกะสลักขนาดยักษ ดวยหินอลาบาสเตอรของฟาโรหราม
เสสที่ 2 (Ramesses II) ระหวางทางยังมีตนอินทผลัมขึ้นเปนแถวอยางสวยงาม
อีกดวย จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเมืองโบราณซัคคารา(Saqqara) เพ่ือชม

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที� �. กรุงเทพฯ  
วนัที� �. คเูวต – ไคโร - เมมฟิส – เมืองโบราณซคัคารา 
วนัที� �. พีระมิดแหง่เมืองกีซา – โรงงานผลติหวันํ�าหอม – ปอ้มปราการไคโรซิทาเดล - สเุหรา่โมฮมัหมดั อาล ี– ศนูยก์ลางการทาํกระดาษ
ปาปิรุส – รบัประทานอาหารคํ�าระหวา่งลอ่งเรอืแมน่ํ�าไนล ์– ชมโชวพ์ื �นเมือง 
วนัที� �. พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติอียิปต ์– ชอ้ปปิ�งตลาดขา่นเอลคาลลี ี–สนามบิน – คเูวต 
วนัที� �. กรุงเทพฯ 
 



 

 

พีระมิดขั้นบันได เปนสิ่งกอสรางขนาดใหญ อีกทั้งยังใชเปนสถานที่ฝم�งศพของกษัตริย 
ซอเซอร และเปนตนแบบของพีระมิดในยุคตอมา จากนั้นนําทานเดินทางกลับสูกรุง
ไคโร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก OASIS HOTEL หรือเทียบเทา  

 

วันที่ 3 
พีระมิดแหงเมืองกีซา – โรงงานผลิตหัวน้ําหอม – ป�อมปราการไคโรซิทาเดล - 
สุเหราโมฮัมหมัด อาลี – ศูนยกลางการทํากระดาษปาปรุส –รับประทานอาหาร
คํ่าระหวางลองเรือแมนํ้าไนล – ชมโชวพ้ืนเมือง 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 จากน้ันนําทานเดินทางไปยังเมืองกีซา (Giza) เมืองใหญอันดับ 3 ของประเทศ
อียิปต นําทาชม มหาพีระมิดแหงเมืองกีซา(Great Pyramid of Giza) คือ 
พีระมิดคูฟู (Khufu) , พีระมิดคาเฟร (Khafre), พีระมิดเมนคูเร (Menkaure) 
โดยพีระมิดคูฟู น้ันเปนพีระมิดที่ใหญและเกาแกที่สุดในบรรดามหาพีระมิดแหง
เมืองกีซา เปนที่บรรจพุระบรมศพของกษัตริยคีออปส (Cheops) หรือ ฟาโรหคูฟู 
(Khufu) แหงราชวงศที่ 4 ซึ่งปกครองอาณาจักรอียิปตเม่ือประมาณกวา 4,600 ป



 

 

มาแลว ใชเวลากอสรางทั้งสิ้นประมาณ 30 ป และใชแรงงานกวาแสนคน ไดรับการ
ยกยองวาเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกยุคเกาและเปนหน่ึงเดียวในสิ่ง
มหัศจรรยยุคเกาท่ียังคงอยูถึงปจจุบนั จากน้ันนําทานชมสฟงซ (Sphinx) ที่
แกะสลักจากหินธรรมชาติ เปนการผสมกันระหวางมนุษยกับสิงโต สวนหัวที่เหมือน
มนุษยน้ัน มีสัญลักษณของฟาโรหอียิปตแสดงไวคือมีเคราท่ีคาง ตรงหนาผากมีงูแผ
แมเบ้ียและมีเครื่องประดับ รัดเกลาแบบกษตัริย ลําตัวมีลักษณะคลายสิงโต  

**ไมรวมคาขี่อูฐ และคาเขาดานในพีระมิด หากทานสนใจ กรุณาติดตอที่
หัวหนาทัวร** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานชมโรงงานผลิตหัวน้ําหอม (Perfume Factory) ซึ่งกลาวกันวาการทํา

น้ําหอมน้ี เปนสูตรดั้งเดิม ที่สืบทอดกันมาตั้งแตสมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเปน
ศูนยกลางแหลงผลิตหัวน้ําหอมขนาดใหญใหกับแบรนดเนมยี่หอดังๆหลายยี่หออีก
ดวย จากน้ันนําทานชม ป�อมปราการไคโรซิทาเดล (Cairo Citadel) สรางขึ้นใน
ป 1176 โดย กษตัริยซาลาดิน โดยใชหินจากพีรามิดมาสรางกําแพงเพ่ือเปนป�อม



 

 

ปราการป�องกันประเทศจากสงครามครูเสด ภายนอกป�อมสามารถมองเห็นทิวทัศน
ของกรุงไคโร สุเหรา พิพิธภัณฑ สถานที่สําคัญทางประวตัิศาสตรอีกมากมาย 
จากน้ันนําทานชม สุเหราโมฮัมหมัด อาลี (Muhammad Ali Mosque) 
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรกี สรางเสร็จในป ค.ศ. 1848 ใชเวลาในการสรางนาน
กวา 18 ป นับเปนสุเหราท่ีใหญและสูงที่สุดในกรุงไคโร ตรงกลางเปนรูปสี่เหลี่ยมมี
โดมขนาดใหญ และมีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสรางดวยหิน อลา
บาสต ตกแตงดวยโคมไฟระยาอันงดงามตามแบบศิลปะอิสลาม จากน้ันชม
ศูนยกลางการทํากระดาษปาปรุส (PAPYRUS FACTORY) ซึ่งเปนกระดาษ
ชนิดแรกของโลกทําจาก ตนกก (Papyrus) เพ่ือใชบันทึกขอความสรรเสริญเทพ
เจาและเหตุการณสําคัญตางๆ ในสมัยอียิปตโบราณ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่าบนเรือ (Dinner Cruise) 
สัมผัสบรรยากาศอันงดงามยามคํ่าคืนตลอดสองฝم�งแมนํ้าไนล 
พรอมชมการแสดงระบําหนาทอง และการแสดงพ้ืนเมืองที่นาตืน่เตน 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก OASIS HOTEL หรือเทียบเทา  
 

วันที่ 4 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต – ชอปปم�งตลาดขานเอลคาลีลี –สนามบิน – 
คูเวต 

 
เชา 

 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอียิปต (Egyptian Museum) อันเลื่อง
ชื่อ เปนสถานที่ท่ีรวมศิลปะวัตถโุบราณมากมายท่ีสุด ชมโลงศพทองคําแทพรอม
หนากากทองคําของฟาโรหตุตันคาเมน (Tutankhamun) อันดังกองโลก และ
สมบัติสวนตัวอีกมากมายของพระองค อาทิเชน เตียงบรรทม พัด ของเลนตางๆ รถ
ศึกและเกาอ้ี บรรลังกทองคํา นอกจากน้ี ทานยังจะไดชมสมบัติอันลํ้าคาอ่ืนๆ อีก
จํานวนมากเชน แหวน สรอยขอมือ สรอยคอ ฝมือ ประณีต ส่ิงของทั้งหมดลวนมี
อายุเกาแกกวา 3,000 ป  *** การเขาชมพิพิธภัณฑแหงน้ียังไมรวมคาบัตรเขาชม
หองมัมมี่พระมหากษัตริยทั้ง 11 พระองค (คาใชจายในการเขาชมทานละ 20 USD) 
กรณีสนใจเขาชมกรุณาติดตอหัวหนาทัวร *** 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันนําทานไปชอปปم�งสนิคาพ้ืนเมืองอันงดงามทีต่ลาดขานเอลคาลีลี (Khan 

el-Khalili) ตลาดสําคัญทางการคาขายของพื้นเมืองและ สินคาท่ีระลึกที่ใหญที่สุด
ในกรุงไคโรประเทศอียปิต ทานสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไมวา
จะเปนขวดน้ําหอมท่ีทําดวยมือ สินคาตางๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอย
ลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกพื้นเมืองตางๆ 

17.25 น. นําทานเดินทางกลับไปยังกรุงเทพฯ โดยสายการบินคูเวต แอรไลน เที่ยวบินที่ KU 
542 

21.10 น. เดินทางถึงกรงุคูเวต รอเปลี่ยนเครื่อง 
23.25 น.  นําทานเดินทางตอไปยังกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินที่ KU 411 

 
วันที่ 5 กรงุเทพฯ 
 
10.05 น. 

 
เดินทางกลับถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

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



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
Egypt The Great of Pyramid 

อียิปต 5 DAYS 2 NIGHTS โดยสายการบินคูเวต แอรไลน (KU) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเดีย่ว
เพิ่ม 

ทานละ 

วันที่ 14 - 18 
มี.ค. 63 28,900.- 28,900.- 28,900.- 11,550.- 2,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 
เงื่อนไขการใหบริการ 
1.    ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ท่ีน่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว

เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบรษิัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษทั
ขอสงวนสิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ัง
แบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอาย,ุ มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทาง
เปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 



 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเที่ยวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 
 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

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

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 23 ก.ก.และมากกวา 1 
ใบ,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของ
มีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 



 

 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาอียิปต 2,000 บาท (ชําระพรอมมัดจํา) 
5. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (18 USD) 
6. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (15 USD) 
 
เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 
1. การพิจารณาวีซาเปนดลุยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกตองจะชวยใหการพจิารณา ของสถานทูตงายขึ้น 
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบรษิทั 

ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซ่ึงบาง
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาท่ีคอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวาง
การพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเร่ืองการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หาก
นับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณา
เตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษทัดวย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของทานจะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวาง
สําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด 
หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไมวา

จะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคามัดจําต๋ัวเครื่องบิน ซ่ึงมีคาใชจาย 
ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากต๋ัวเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 
3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมีคุณสมบัติตรง
ตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนไดอยาง
รวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 
กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการใหที่นั่ง Long 
leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาท่ีเช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทางคืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทางเก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายท้ังหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบรษิทัตองนําไปชําระ
คาเสยีหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสีย
คาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซา
ตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา
ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและ



 

 

คาบรกิารยื่นวีซา / คามัดจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว) 
คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม
คืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมอืงได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ 
ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบหอง

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

2. โรงแรมสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองท่ีมขีนาด

กะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแต
ละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาอียิปต 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 - 20 วันทําการ 

การย่ืนวีซา ไมตองมาแสดงตนที่สถานทูต 
1. สําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับ

ประทับวีซาอยางนอย 2 หนา 
          ตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับ
จากหลังวันเดินทาง เดินทางหาม ชํารุดหรอืขีดเขียนใดๆ
ทั้งสิ้นภายในหนังสือเดินทาง (สําหรับทานที่มีหนังสือเดินทาง
เลม เกา กรุณา นํามาประกอบการยื่นวีซาดวยเพ่ือความสะดวก
ในการพิจารณาวีซาของทาน)  
***หลังจากที่วีซาผานแลว ตองนําเลมจริงมาแปะหนาวีซา
ตามกําหนดนัดหมายของทางสถานทูต*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสหีนาตรงขนาด 2 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (ใชรูปสพ้ืีนหลังขาวเทานั้น  
ถายไวไมเกิน 6 เดือน , สต๊ิกเกอรใชไมได, หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดบั, รูปที่มี
การตดัตอโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรใชไมได)  
 

3. สําเนาทะเบียนบาน/บัตรประชาชน หรือ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถาเคยเปลี่ยน),
สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบหยา หรือ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรส
เสียชีวิต),สําเนาสูติบัตรกรณีผูเดินทางตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ 

 
4. หลักฐานการเงิน  

BANK CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน 
ระบุชื่อเจาของบัญชี (บุคคลท่ีออกคาใชจาย) ตองสะกดช่ือ – สกุล ใหตรงตามหนา
พาสปอรต และบุคคลท่ีเจาของบัญชีออกคาใชจายให (ผูเดินทาง) ตองสะกดช่ือ – สกุล 
ใหตรงตามหนาพาสปอรต โดยชัดเจน ฉบบัภาษาอังกฤษ และใชย่ืนไดไมเกิน 15 วัน
หลังจากธนาคารออกให 
***ทางสถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีฝากประจําหรือกระแสรายวัน*** 

ส่วนสูงใบหน้า � ซม. 



 

 

5. หลักฐานการทาํงาน(ภาษาอังกฤษและเปนหลักฐานปจจุบันเทานัน้)   
- กรณีเปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบตุําแหนง, เงินเดือน, วัน

เร่ิมทํางานและชวงเวลาที่อนุมัติใหลาหยุด ตองมีอายุ 1 เดือนกอนย่ืนวีซา ตองสะกด
ใหตรงตามหนาพาสปอรต 

- กรณีเจาของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการคาและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อ
ของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน พรอมทัง้ เซ็นช่ือรับรองสําเนาและประทับตรา
บริษัทฯ (อายุสําเนาไมเกิน 3 เดือน)พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย 

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

6. กรณีที่เด็กอายุตํ่ากวา 20 ป ขอสําเนาสูติบัตร  
กรณีเด็กไมไดเดินทางพรอมผูปกครอง  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัด
จดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรบัรองคาใชจาย
พรอมแจงความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจรงิจาก
อําเภอตนสังกัด พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือ
หนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะตองคัดจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองคาใชจายพรอมแจง
ความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตน
สังกัด พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดามาดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตองคัดจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร โดยมีการรบัรองคาใชจายพรอมแจง
ความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตน
สังกัด พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา



 

 

พาสปอรตบิดาและมารดามาดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดา
หรือมารดาเพ่ือรับรองแกบุตรดวย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูดูแลบุตรแตเพียงผูเดียว พรอมฉบับแปลภาษาอังกฤษ 
 

7. เบอรมือถือที่ติดตอไดสะดวกพรอมอีเมล 
 

8. กรุณากรอกขอมูลภาษาไทยตามแบบฟอรมท่ีแนบมาใหถูกตองและเปนความจริงเทาน้ัน 
เน่ืองจากเปนขอมูลที่ตองสงใหกับทางสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไมสามารถกรอกแทนทาน
ได เพราะถาขอมูลผิดพลาด ทานอาจจะ  ถูกปฏิเสธวีซาได 

 
9. ทานไมจําเปนตองเซ็น รับรองสําเนาถูกตอง ใหทานเซ็นเฉพาะ แบบฟอรมใบคํารองขอ

วีซาเทาน้ัน 
 

***กรณีที่วีซาผานแลว ตองนําเลมพาสปอตตัวจริงมาแปะวีซาตามกําหนดนัดหมายของ
ทางสถานทูต*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวซีาประเทศอียิปต 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 

 
ช่ือ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………. 
3. ช่ือตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที่เกิด……………………………………………………………………………………………………  
6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………… 
7. สัญชาติปจจุบัน ...............................สญัชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 
8. เพศ  ชาย         หญิง 
 
9. สถานภาพ           โสด             แตงงาน                 แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา         แยกกันอยู                หมาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเปนผูเยาว กรุณากรอก ช่ือตัว นามสกุล ที่อยู(หากตางจากผูขอ) และสัญชาติของผูมี
อํานาจปกครอง/ดูแลผูเยาว 
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

    หมายเลขโทรศัพท.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน........................................................................................................ 
13. ช่ือบริษทั ที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สาํหรับนักเรียน/นักศึกษา กรุณากรอกช่ือ ที่อยูของสถาบัน

ศึกษา 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 
 



 

 

14. ช่ือนามสกุลบิดา.................................................................................................................................. 
     ช่ือนามสกุลมารดา............................................................................................................................... 
15. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 
      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(เจาบาน/บริษัท/องคกร)  
          ตามทีร่ะบุในชอง 31 และ 32  

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

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

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

หมายเหต ุการอนุมัติวซีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น 
ทั้งน้ีบริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานัน้ 

 


