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วนัที ่(1):  กรุงเทพฯ - มสักตั - ไคโร  
วันที่ (2):  ไคโร - พรีะมิดซัคคาร่า - เมมฟิส - มหาพรีะมิดแห่งกซ่ิา - สฟิงซ์ – ขี่อูฐกลางทะเลทราย - ล่องแม่น ้า

ไนล์ 
วนัที ่(3):  ไคโร - อเลก็ซานเดรีย - เสาหินปอมเปย์ - สุสานใต้ดินแห่งอเลก็ซานดรีย - ระบ าหน้าท้อง  
วนัที ่(4):  พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติอยีปิต์ - ป้อมซิทาเดล - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมดัอาล ี– ตลาดข่านอลัคาลลีี ่–  

    สนามบินไคโร 
วนัที ่(5):  มสักตั - กรุงเทพฯ  

                                                                                                                                                           

อยีปิต์ 5 วนั 3 คนื 

Otaru, Hokkaido 

บินฟูลเซอร์วสิสู่ประเทศอยีปิต์ โดยสายการบนิโอมานแอร์ 
ประเทศแห่งอารยธรรมโบราณ สัมผสักบั 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลก  

เที่ยวมหาพรีะมิดแห่งกซ่ีา – มหาสฟิงซ์ – ขีอ่ฐูกลางทะเลทราย – เทีย่วเมืองอเลก็ซานเดรีย 
ล่องแม่น า้ไนล์ - ชมการแสดงพืน้เมือง “ระบ าหน้าท้อง” – พพิธิภณัฑ์แห่งชาตอิยีปิต์  
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วนัที ่(1) กรุงเทพฯ - มสักตั - ไคโร  

 
06.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินโอมานแอร์ ประตู 9 แถว T 
09.15 น. ออกเดินทางสู่ มสักตั โดยเท่ียวบิน WY 818  
12.35 น. เดินทางถึง มสักตั เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
14.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร โดยเท่ียวบิน WY 405 
17.25 น. เดินทางถึง กรุงไคโร (Cairo) เป็นเมอืงหลวงของอยีบิต์ อยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าไนล ์มีประชากรมากถึง 15.2  ลา้นคน    
  “ไคโร” ในภาษาอาหรับมีความหมายวา่ ‘ชยัชนะ’ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม หรือเทยีบเท่า 
  

วนัที ่(2): ไคโร-พรีะมดิซัคคาร่า - มหาพรีะมดิแห่งกซ่ิา – สฟิงซ์ –ขี่อูฐกลางทะเลทราย – ล่องแม่น า้ไนล์ 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม พีระมิดซัคคาร่า (Sakkara) หรือ พีรามิดขั้นบันได เป็นปิ

รามิดท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ใชเ้ป็นท่ีฝังพระศพฟาโรห์และราชวงศ์จากเมือง
หลวง อิมโฮเทป (Imhotep) ภายในพีระมิดมีส่ิงก่อสร้างเป็นหอ้งซ่อน
อยูข่า้งใน เพ่ือใหเ้ป็นท่ีประทบัอยา่งแสนสบายของฟาโรห์ในโลกแห่ง
ความตาย มีทั้งโบสถ,์ห้องจดังานเล้ียง, ตามผนงัสลกัเป็นรูปเร่ืองราว
ต่างๆ เก่ียวกบัองคฟ์าโรห์อยา่งงดงาม  

39,900 
มดัจ าท่านละ 15,000.- 

24 – 28 มี.ค. 63 28 เม.ย. – 2 พ.ค. 63 

26 – 30 พ.ค. 63 23 – 27 มิ.ย. 63 
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 น าท่านชม เมมฟิส (Memphis) เป็นเมืองหลวงแรกของอาณาจกัรอียิปตโ์บราณ ปัจจุบนัไม่เหลือร่องรอยของเมือง
รุ่งเรืองใหเ้ห็น มีแต่พิพิธภณัฑจ์ดัแสดงโบราณวตัถุ ท่ีขดุพบในเมืองและบริเวณใกลเ้คียงใหไ้ดเ้ยีย่มชม 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ เมืองกิซ่า (Giza) เป็นเมืองใหญ่เป็นอนัดับ 3 ของ

ประเทศอียิปต์ ตั้ งอยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าไนล์ ทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตข้องใจกลางเมืองไคโร เป็นศูนยก์ลางความ
เจริญรุ่งเรืองของวฒันธรรมของอียปิต ์

 น าท่านเขา้ชม มหาพรีะมดิ (Great Pyramid) เป็น 1 ใน 7 
ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกท่ีมีช่ือเสียงหมู่ มหาปีรามิด มี 3องค์ 
ถูกสร้างมานานกวา่4,500ปี เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์3องค ์
คือฟาโรห์ คีออปส์ ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส ซ่ึงองค ์ ฟาโรห์แห่งอียิปตโ์บราณ สร้างข้ึนเพ่ือเก็บ
พระบรม ศพของกษตัริยแ์ห่งอียปิตโ์บราณ ใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 30ปี นับเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่
ท่ีสุดของโลก มีลกัษณะเป็นกรวยเหล่ียมขนาดใหญ่ เป็นส่ิงมหัศจรรยข์องยคุโบราณส่ิงเดียวเท่านั้นท่ีมีอายยุนืยาว
มาจนถึงปัจจุบนั  

 เขา้ชม สฟิงซ์กซ่ิา (Great Sphinx Of Giza) สฟิงค์และ
หมู่มหาปิรามิดแห่งเมืองกิซ่าชมสฟิงซ์ท่ี แกะสลกัจากเนินหิน
ธรรมชาติ มีส่วนศีรษะเป็น พระพกัตร์ขององค์ฟาโรห์ แต่
ล าตวัเป็นสิงห์โตมี หน้าท่ีเฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ 
ล าตวัเป็น สิงห์โตหมอบเพศผูแ้สดงถึงอ านาจ ท่ีบริเวณท่ีราบ
สูงกิซ่าน้ี มีเพียงตวัเดียวเท่านั้น ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกยาว 73ม 
สูง 20ม แกะสลกัจากหินปูนเพียงกอ้นเดียว  

พเิศษ !! ให้ท่านได้สนุกสนานกบัการ ขี่อูฐกลางทะเลทราย โดยมหีมู่มหาพรีะมดิเป็นฉากหลงั ซ่ึงเป็นประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจยิง่ 
 ล่องเรือแม่น ้าไนล์ ชมความงามของสองฟากริมฝ่ังแม่น ้ าไนล ์แม่น ้ าท่ียาวท่ีสุดในโลก และมีความส าคญัอยา่งมาก

กบัชาวอียปิต ์
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม หรือเทยีบเท่า 

 
วนัที ่(3): ไคโร – อเลก็ซานเดรีย – ไคโร – ชมระบ าหน้าท้อง   

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ เมอืงอเลก็ซานเดรีย (Alexandria) เดิมเมืองน้ีช่ือ ราคอนดาห์ แต่หลงัจากถูกคน้พบโดยพระเจา้อเลก็

ซานเดอร์มหาราช ผูย้ิง่ใหญ่ของกรีกเม่ือ 332 ปีก่อนคริสตกาล และไดย้ดึเป็นเมืองข้ึนของกรีกแลว้ จึงถูกตั้งช่ือตาม
นามพระองคใ์นท่ีสุด 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
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บ่าย ชม เสาหินปอมเปย์ (Pompey’s Pillar) เป็นส่ิงส าคญัโบราณใน
สมยัโรมนัปกครองอียิปต ์เป็นเสาแกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย ์
เป็นช่ือเพ่ือนสนิทของ จูเลียส  ซีซ่า ผูน้ าท่ียิ่งใหญ่แห่งโรมนั 
ซ่ึงภายหลงัทั้งสองไดก้ลายเป็นศตัรูกนัและปอมเปยไ์ดห้ลบหนี
มายงัเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่า
เสียชีวิต ปัจจุบันน้ีเหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตั้ งอยู่
อยา่งโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตวั  

 น าท่านเขา้ชม พระราชัวงมอนตาซาร์ (Montazah Palace) ถูก
สร้างข้ึนในปี 1892 โดยอุปราชอบับาสท่ีสอง (Khedive Abbas 
II) ผูป้กครองประเทศอียิปต์ขณะท่ีเป็นเมืองข้ึนของจกัรวรรดิ
ออตโตมนั โดยตวัพระราชวงัตั้งอยู่บนเนินเขาสูง อยู่ทางทิศ
ตะวนัออกของเมืองอเลก็ซานเดรีย ซ่ึงจากพระราชวงัสามารถม
องเห็นชายหาดท่ีสวยงามของเมืองอเล็กซานเดรียไดเ้ป็นอยา่งดี  

 น าท่านชม สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacoms) หน่ึง
ในส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยคุกลาง สร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 2 มีความลึก 32 เมตร และมีทางเดินติดต่อกนัรวมเป็น
ทางยาวกวา่ร้อยกิโลเมตร โดยสุสานใตดิ้นแบ่งเป็น 3 ชั้นแต่ละชั้นมีทางเดินสลบัซบัซอ้น แกะสลกัประดบัประดา
ดว้ยลวดลายต่างๆ อยา่งสวยงาม โดยชั้นทีสองเป็นชั้นท่ีสวยท่ีสุด เม่ือตอนสุสานถูกคน้พบ มีการประมาณวา่มีศพ
บรรจุอยูถึ่ง 50,000 ศพ จึงนบัวา่เป็นสุสานใตดิ้นท่ีใหญ่ท่ีสุด 

 แวะถ่ายรูปจากภายนอก ห้องสมุดอเล็กซานเดรีย (Alexandria Library)  เป็นหน่ึงในห้องสมุดท่ีใหญ่ท่ีสุดและ
ส าคญัท่ีสุดของโลกยคุโบราณ / เดินทางกลบัสู่ เมอืงไคโร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
เข้าสู่ทีพ่กั โรงแรม หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที ่ (4)        ไคโร – พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตอิยีปิต์ - ป้อมซิทาเดล – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมดัอาล ี–  
                  ตลาดข่านเอลดาลลีี ่- สนามบิน 

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของอียิปต์ (Egyptian 

Museum) ซ่ึงเก็บรวบรวมโบราณวตัถุไวก้ว่าแสนช้ิน ซ่ึงล้วน
แล้วแต่มีความเก่าแก่หลายพันปี แสดงถึงอารยธรรมอียิปต์
โบราณอนัรุ่งเรืองในอดีต โดยเฉพาะอยา่งยิง่หอ้งจดัแสดง สมบัติ
ล ้าค่าของฟาโรห์ตุตันคาเมน ซ่ึงรวบรวมเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ของ
ฟาโรห์องคน้ี์ไวอ้ยา่งครบถว้น เช่น บลัลงัก์ทองลงยาประดบัดว้ย
หินอญัมณี โถใส่น ้ าหอม ท าจากหินอ่อนอลาบสัเตอร์แกะสลัก 
เตียงนอนเกา้อ้ี ท าดว้ยไมห่้อหุ้มทองค า ชม หีบศพทองค าฟาโรห์ตุตันคาเมน ซ่ึงแกะสลกัอย่างสวยงามเหมือน
พระองคจ์ริง ชม หนา้กากทองค าลงยา ผลงานศิลปะช้ินเอกอุของช่างอียิปตโ์บราณ มีความงดงามมาก ใชส้ าหรับ
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สวมศีรษะมมัม่ีของฟาโรห์ นอกจากนั้นยงัมีเคร่ืองประดบัสวยงามจ านวนมาก เช่น แหวน สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ 
ฝีมือปราณีต  

พิเศษ รวมค่าเข้าชมห้องแสดงมัมมี่ ในพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีมีจดัแสดง อยู ่11 ร่าง จดัแสดงอยูภ่ายในโลงแกว้ ท่ีน่าสนใจท่ีสุดคือมมัม่ี
ฟาโรห์รามเซสท่ี 2  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 
บ่าย น าท่านชม ป้อมซาลาดีนหรือป้อมซิทาเดล (Citadel) ป้อมแห่งน้ี ถูก

สร้างข้ึนในปี 1176 สร้างโดยกษตัริยซ์าลาดิน โดยใชหิ้นจากปิรามิด 
แห่งกีซ่ามาสร้างก าแพง เพ่ือเป็นป้อมปราการป้องกันประเทศจาก
สงคราม 

  น าท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (Mohamed Ali Alabaster Mosque) เป็นสุเหร่าท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในกรุง
ไคโร ตวัอาคารสร้างจากหินอลาบาสเตอร์ (Alabaster) ตรงกลางเป็น
รูปส่ีเหล่ียมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนยก์ลาง 21 เมตร 
ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศิลปะอิสลาม  

 น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมืองอนังดงาม ณ ตลาดข่านเอลคาลีลี่ (Khan 
el-Khalili Bazaar)ท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมืองสวยงามมากมาย 
ไม่ว่าจะเป็นขวดน ้ าหอมท่ีท าด้วยมือ สินคา้ต่าง ๆ ท่ีท าจากหนังอูฐ 
เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของท่ีระลึกต่าง ๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
21.00 น. เดินทางสู่สนามบิน  
 

วนัที ่ (5)        สนามบินไคโร - มสักตั - กรุงเทพฯ 
 
01.25 น. ออกเดินทางสู่ มสักตั โดยเท่ียวบิน WY 408  
07.15 น. เดินทางถึง มสักตั เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน WY 815 
17.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

อตัราค่าบริการทัวร์อยีปิต์ 5 วนั (WY) 

รายละเอยีดอตัราค่าบริการส าหรับคณะเดนิทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึน้ไป ราคา (บาท) 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ ราคาท่านละ   39,900.- 

เด็กต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   39,900.- 

เด็กต ่ากวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ   39,900.- 

พกัหอ้งเด่ียวเพ่ิมจากค่าทวัร์ท่านละ   9,000.- 
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อตัรานีร้วม 1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั ชั้นประหยดั (Economy Class) สายการบิน และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุในรายการ  
2. ค่าธรรมเนียมวซ่ีาเขา้ประเทศอียปต ์และเจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกท่ีศูนยย์ืน่วซ่ีา  
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขบัรถ 
4. ค่าทิปพนกังานขบัรถ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
6. ค่าท่ีพกัโรงแรมท่ีระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเชา้ 
7. หวัหนา้ทวัร์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. เจา้หนา้ท่ีบริการและอ านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
9. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทวัร์” 
10. อาหารเสริมระหวา่งการเดินทาง  
11. น ้าด่ืมระหวา่งการเดินทางในต่างประเทศ วนัละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
12. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์  
13. ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้ าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็ ส าหรับถือข้ึนเคร่ือง 

(Baggage) น ้ าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
14. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อตัรานีไ้ม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ 500 บาท /ท่าน ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าทิปไกด ์15 USD / ท่าน ตลอดการเดินทาง 
4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
5. ค่าพนกังานยกกระเป๋าเขา้ - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ กรุณาดูแล

และยกกระเป๋าเดนิทางด้วยตวัเอง  
เงือ่นไข 
การส ารองที ่

งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่ง มดัจ าท่านละ 15,000 บาท    
งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลอื 30 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดนิทาง 

การยกเลกิ กรณีทีบ่ริษัททวัร์ยกเลกิการเดนิทาง 
นบัตั้งแต่วนัท่ีบริษทัทวัร์แจง้ยกเลิกการเดินทางกบัลูกคา้ ทางบริษทัจะด าเนินการคืนเงินใหผู้ช้  าระเงินมดัจ าภายใน 15 วนั
ท าการ  
       - เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงินมดัจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
       - ส าเนาหนา้สมุดบญัชีผูโ้อนเงินมดัจ า (ช่ือบญัชีจะตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัผูโ้อนเงินมดัจ าเท่านั้น) 
กรณีผู้เดนิทางยกเลกิการเดนิทางเอง แต่กรุ๊ปทวัร์สามารถเดนิทางได้ 
ทางบริษทัจะด าเนินการคนืเงนิให้แก่ผู้มดัจองภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีกรุ๊ปทวัร์เดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย 
       - เอกสารการรับเงินคืน ส าเนาบตัรประชาชนผูโ้อนเงินมดัจ าพร้อม เซ็นรับรองส าเนา  
       - ส าเนาหนา้สมุดบญัชีผูโ้อนเงินมดัจ า (ช่ือบญัชีจะตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัผูโ้อนเงินมดัจ าเท่านั้น) 
 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่หกัค่าใชจ่้าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วนั หกัค่าใชจ่้าย 7,500 บาท  
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ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วนั หกัค่าใชจ่้าย 15,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วนั หกัค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75% ของค่าทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์ 

1. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภยั
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบติัเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้
ใหม้ากท่ีสุด  
2. เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให ้ 
3. รายการน้ีเป็นเพียงการเสนอราคาท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากทางบริษทั ฯ และทางต่างประเทศ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบัสาย
การบิน และโรงแรมท่ีพกัรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจจะปรับเปล่ียนแปลงไดต้ามความ เหมาะสม  
4. หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนและจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระแลว้  
5. หากวนัเดินทางหนงัสือเดินทางของท่านช ารุด (อาทิ ขาด เปียกน ้ า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ใหเ้ดินทาง บริษทัจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอยีปิต์  
(ใช้เวลาในการขอวซ่ีาประมาณ 3 อาทติย์ ทั้งนี้ระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของสถานทูต ) 

 

1. หนังสือเดินทางทีเ่หลอือายุใช้งานได้เกนิ 6 เดือนขึน้ไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พืน้ฉากหลงัรูปต้องมีสีขาวเท่าน้ัน รูปจะต้องเป็นภาพที่คมชัดห้ามสวมแว่น

สายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพวิเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2*2 นิว้ จ านวน 
2 รูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร / 
ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล / เอกสารเพิม่เติมกรณีอืน่ ๆ  

4. ส าเนาบัตรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
6. สูติบัตร (ส าหรับเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยืน่เอกสารเพิม่เติม

ดังนี ้
- เด็กเดินทางกบับุคคลอืน่ บิดามารดาต้องท าหนังสือแสดง

ความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออ าเภอเท่าน้ัน และให้ระบุว่า ยนิยอมให้เดินทางกบัใคร มี
ความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว ไม่ต้องระบุวนั และประเทศทีเ่ดินทาง 

- เด็กเดินทางกบับิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยทีว่่าการเขตหรืออ าเภอ
เท่าน้ันและให้ระบุว่า มารดายนิยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  ไม่ต้องระบุวนั และประเทศที่
เดินทาง 

- เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยทีว่่าการเขตหรืออ าเภอ
เท่าน้ันและให้ระบุว่า บิดายนิยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  ไม่ต้องระบุวนั และประเทศที่
เดินทาง 

- กรณพ่ีอและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวติ ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพือ่เป็นการยืนยนั 
- ให้แนบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบส าเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่) 

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบับจริงเท่าน้ัน** 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต)           โดย
ไม่ต้องระบุวนั และประเทศทีเ่ดินทาง 
- กรณผู้ีเดินทางเป็นเจ้าของกจิการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ีรายช่ือผู้ประกอบกจิการ คัด

ส าเนาไม่เกนิ 3 เดือน 
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- กรณผู้ีเดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณชิย์ทีม่ีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
- กรณีทีเ่ป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการ

ว่าจ้าง  เงินเดือน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และช่ือสะกดตรงตามหน้า Passport ระบุวนัเดินทางไป
และกลบั 

- กรณีทีเ่ป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 
- กรณเีกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
- กรณเีป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันว่าก าลังศึกษาอยู่ระบุช้ันปีทีศึ่กษา 

พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ันและช่ือสะกดตรงตามหน้า Passport 
- กรณเีป็นแม่ค้า, ท าธุรกจิส่วนตัว, ท าอาชีพอสิระ ต้องพมิพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาองักฤษและ

ช่ือสะกดตรงตามหน้า Passport 
9. หลกัฐานการเงิน  
- 9.1หนงัสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ ใช้สกลุเงิน 

บาทหรือยโูร 

** 
10. ในกรณีทีม่ีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิม่เติมดังนี้ 
- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน และช่ือสะกดตรงตามหน้า Passport 
- หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผู้เดินทางกบัผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคล

ในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้ / สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส 
รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อก าหนดในข้อ 9 ทีจ่ะใช้ยืน่วซ่ีา 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย 
พร้อมทั้งใน หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุช่ือผู้ถูก
รับรองค่าใช้จ่าย ด้วย 
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ข้อมูลส่วนตัว 
 ช่ือ-นามสกลุ            

 ช่ือ-นามสกลุเดมิ หรือ ช่ือ-สกลุ กอ่นแตง่งาน  (  ) ไมม่ี (  ) ม ี ระบช่ืุอ-นามสกลุ     

 เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง       วนั/เดือน/ปีเกิด   สถานท่ีเกิด    

 ที่อยูปั่จจบุนัสามารถติดตอ่ได้          

         รหสัไปรษณีย์    

 ที่อยูต่ามบตัรประชาชน/ทะเบยีนบ้าน          

.         รหสัไปรษณีย์    

 เบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน   เบอร์แฟกซ์.    มือถือ    

 อีเมล์             

 สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   (  ) แตง่งานจดทะเบียน 

  (  ) หม้าย / มา่ย (  ) หยา่ร้าง (  ) แยกกนัอยู ่

ช่ือ – นามสกลุ ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  E-mail:________________________________ 
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารทีไ่ม่ทาน  หรือ อาหารทีแ่พ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ลอ็บสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหม ู(No Pork)   □   แพ ้ป ู(No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวรัิต (Vegetarian)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 
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□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________ 
                                 ---------------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพกั 

□   Single Room หอ้งพกัเด่ียว (1 หอ้ง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room หอ้งพกั 3 ท่าน (1 หอ้ง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองทีน่ั่งบนสายการบิน (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
                                 --------------------------------------------- 


