
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  

• ชม มหาพรีะมดิ 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ มอีายยุาวนานกวา่ 5,000 ปี 

• ชม หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง 

• ชม ป้อมปราการซทิาเดล อดตีที�ต ั/งของหอประภาคารฟาโรส 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกยคุเกา่ 

• เขา้ชมหอ้งมมัมี�ของพระมหากษตัรยิท์ ั/ง 11 พระองค ์

• ชม การแสดงพื/นเมอืงอยีปิตโ์บราณ 

** พเิศษเปิดประสบการณ์ลอ่งเรอืในแมนํ่ /าไนล ์แมนํ่ /าที�ยาวที�สดุในโลก ** 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที� 15-20 ม.ีค. 61 34,911 
วนัที� 26 เม.ย.-01 พ.ค. 61 34,911 
วนัที� 10-15 พ.ค. 61 34,911 
วนัที� 24-29 พ.ค. 61 34,911 

มนตร์กัคลโีอพตัรา 
6 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) 
 เร ิ�มเพยีง 34,911.- 

 



  

 
รายละเอยีดการเดนิทาง 

 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที�ยง คํ�า 
โรงแรมที�พกั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – ไคโร ✈ ✈ ✈  

2 
ไคโร – กซีา่ – พรีะมดิ – สฟิงซ ์–  

ศนูยก์ลางการทํากระดาษปาปีรสุ – โรงงานผลติหวันํ(าหอม  
O O O Grand Pyramids Hotel   

3 
ไคโร – อเล็กซานเดรยี – หลมุฝังศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี –   

ป้อมปราการซทิาเดล – เสาปอมเปย ์
O O O Grand Pyramids Hotel   

4 
ไคโร – เมมฟิส – ซคัคารา่ – ป้อมปราการไคโรซทิาเดล –  

สเุหรา่โมฮมัหมดัอาล ี– ลอ่งเรอืแมนํ่(าไนล ์
O O O Grand Pyramids Hotel   

5 พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์– ตลาดขา่นเอลคาลลี ี– ไคโร  O O O  

6 ไคโร – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – ไคโร  

22.30 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิอยีปิตแ์อรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทีN คอยตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก 

 

วนัที�สองของการเดนิทาง  ไคโร – กซีา่ – พรีะมดิ – สฟิงซ ์– ศนูยก์ลางการทํากระดาษปาปีรสุ 

– โรงงานผลติหวันํ /าหอม   

00.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุไคโร ประเทศอยีปิต ์เทีNยวบนิทีN MS 961  

05.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์ (เวลาทอ้งถิNนชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ชัNวโมง) นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร นําท่าน

เดนิทางสูเ่มอืงไคโรเมอืงหลวงของประเทศอยีปิตเ์พืNอรับประทานอาหารเชา้ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้   

 จากนั(นนําทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงกซีา่ (Giza) เมอืงใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ

อยีปิต ์นําท่าชม มหาพรีะมดิแหง่เมอืงกซี่า(Great Pyramid of Giza) คอื 

พรีะมดิคูฟู (Khufu) , พรีะมดิคาเฟร (Khafre), พรีะมดิเมนคูเร 

(Menkaure) โดยพรีะมดิคูฟ ูนั(นเป็นพรีะมดิทีNใหญ่และเก่าแก่ทีNสดุในบรรดา

มหาพีระมิดแห่งเมืองกีซ่า  เ ป็นทีNบรรจุพระบรมศพของกษตัริย ์ค ีออปส ์

(Cheops) หรอื ฟาโรหค์ฟูู (Khufu) แห่งราชวงศท์ีN 4 ซึNงปกครองอาณาจักร

อยีปิต์เมืNอประมาณกว่า 4,600 ปีมาแลว้ ใชเ้วลาก่อสรา้งทั (งสิ(นประมาณ 30 ปี 

และใชแ้รงงานกว่าแสนคน ไดรั้บการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์อง

โลกยคุเกา่และเป็นหนึNงเดยีวในสิNงมหัศจรรยย์คุเกา่ทีNยังคงอยูถ่งึปัจจุบัน จากนั(น

นําท่านชมสฟิงซ์ (Sphinx) ทีNแกะสลักจากหินธรรมชาติ เป็นการผสมกัน

 
ระยะทาง 18 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ระหวา่งมนุษยก์บัสงิโต สว่นหัวทีNเหมอืนมนุษยนั์(น มสีัญลักษณ์ของฟาโรหอ์ยีปิต์

แสดงไวค้อืมเีคราทีNคาง ตรงหนา้ผากมงีูแผ่แม่เบี(ยและมเีครืNองประดับ รัดเกลา้

แบบกษัตรยิ ์ลําตัวมลีักษณะคลา้ยสงิโต  

**ไมร่วมคา่ขีNอฐู และคา่เขา้ดา้นในพรีะมดิ หากทา่นสนใจ กรุณาตดิตอ่ทีNหัวหนา้ทวัร*์* 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจนี  

บา่ย จากนั(นชมศูนยก์ลางการทํากระดาษปาปีรุส (Papyrus Factory) ซึNงเป็น

กระดาษชนิดแรกของโลกทําจากตน้กก (Papyrus) เพืNอใชบ้ันทกึขอ้ความ

สรรเสรญิเทพเจา้และเหตุการณ์สําคัญต่างๆ ในสมัยอียปิต์โบราณ จากนั(นชม

โรงงานผลติหวันํ /าหอม (Perfume Factory) ซึNงกล่าวกันว่าการทํานํ(าหอมนี( 

เป็นสูตรดั (งเดมิ ทีNสบืทอดกันมาตั (งแต่สมัย พระนางคลโีอพัตรา และทีNนี(ยังเป็น

ศูนยก์ลางแหล่งผลติหัวนํ(าหอมขนาดใหญ่ใหก้ับแบรนดเ์นมยีNหอ้ดังๆหลายยีNหอ้

อกีดว้ย 

ระยะทาง 17 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 25 นาท ี
 
 

คํ�า รับประทานอาหารคํNา อาหารพื(นเมอืง  

 เขา้สูท่ีNพัก โรงแรม Grand Pyramids Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�สามของการเดนิทาง   ไคโร – อเล็กซานเดรยี – หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี  

                                           – ป้อมปราการซทิาเดล – เสาปอมเปย ์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดนิทางไปยังเมอืงอเล็กซานเดรยี (Alexandria) ซึNงเป็นเมอืงใหญ่

อนัดับสอง รองจากกรงุไคโร เมอืงนี(เคยถูกปกครองโดยชาวเมอืงอยีปิต ์ชาวกรกี 

 
ระยะทาง 218 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง



  

ชาวโรมัน รวมถงึการครอบครองของราชวงศช์าวมุสลมิต่างๆ ทําใหเ้มอืงนี(เป็น

แหลง่ผสมผสานศลิปะอยีปิต ์กรกี โรมัน และอสิลามเขา้ดว้ยกันอยา่งน่าสนใจยิNง 

เมืองอเล็กซานเดรียเคยเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ เมืNอประมาณ 1,200 ปีก่อน

ครสิตกาล จนเมืNอ 332 ปีก่อนครสิตกาล พระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราช 

(Alexander the Great) แหง่ราชวงศอ์ารก์ดี จากแควน้มาซโิดเนีย ไดเ้ขา้มา

ยดึครองและมคํีาสัNงใหป้รับปรุงขยายเมอืงเพืNอสถาปนาเป็นเมอืงหลวงในสมัย

พระองค ์พรอ้มทั (งตั (งชืNอว่าเมอืงอเล็กซานเดรยี และเมอืงนี(ยังเป็นสถานทีNสําคัญ

ในตํานานรักอนัยิNงใหญ่ของพระนางคลโีอพตัรา (Cleopatra) และจอมทพัผู ้

กลา้แหง่โรมนั มารค์ แอนโทน ี(Mark Antony) ปัจจุบันนี(เป็นเมอืงพักผ่อน

ตากอากาศทีNมชี ืNอเสยีงแหง่หนึNงของโลก นําทา่นชมหลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็ก

ซานเดรยี (Catacomb) ซึNงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิNงมหัศจรรยข์อง

โลกยคุกลาง เป็นอโุมงคท์ีNเก็บศพและทรัพยส์มบตัขิองกษัตรยิอ์ยีปิตโ์บราณ 

ประมาณ 2.30 ชม. 
 

 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื(นเมอืง 

บา่ย นําท่านชมป้อมปราการซทิาเดล (Citadel) ซึNงในอดีตนั(นคือทีNตั (งของ

ประภาคารฟาโรส (Pharos of Alexandria) ทีNไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 

7 สิNงมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ สรา้งประมาณ 270 ปีกอ่นครสิตศ์ักราช ในรัช

สมัยพระเจา้ปโตเลมีทีN 1 โดยสถาปนิกชืNอ โซสเตรโตส สรา้งดว้ยหินอ่อน

แกะสลัก มตีะเกยีงขนาดใหญบ่นยอด โดยนักประวัตศิาสตรส์ันนษิฐานว่าในเวลา

กลางวันจะปล่อยควัน และในเวลากลางคืนจะเป็นแสงไฟสว่างทีNเห็นไดจ้าก

ระยะไกล จากนั(นนําทา่นชมเสาปอมเปย ์(Pompey’s Pillar) ซึNงเป็นสิNงสําคัญ

โบราณในสมยัโรมนัปกครองอยีปิต ์มลีักษณะเป็นเสาแกรนติสงูประมาณ 27 เมตร 

คําว่าปอมเปยนั์(นเป็นชืNอเพืNอนสนทิของจูเลยีส ซซี่า (Julius Caesar) ผูนํ้าทีN

ย ิNงใหญ่แห่งโรมัน ซึNงภายหลังทั (งสองไดก้ลายเป็นศัตรูกัน ปัจจุบันนี(เหลอืเพยีง

แคเ่สาโบราณแบบกรกี ตั (งอยูอ่ยา่งโด่ดเด่น และสฟิงซอ์กีสองตัว จากนั(นนําท่าน

เดนิทางกลับกรงุไคโร 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

 

คํ�า รับประทานอาหารคํNา อาหารพื(นเมอืง  

 เขา้สูท่ีNพัก โรงแรม Grand Pyramids Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที�ส ี�ของการเดนิทาง     ไคโร – เมมฟิส – ซคัคารา่ – ป้อมปราการไคโรซทิาเดล  

                                       – สเุหรา่โมฮมัหมดัอาล ี– ลอ่งเรอืแมน่ํ /าไนล ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมมฟิส (Memphis) เป็นเมอืงหลวงแรกของอาณาจักร

อยีปิตโ์บราณ เมืNอฟาโรหน์าเมอร ์(Narmer) ไดร้วบรวมอาณาจักรอยีปิต ์รวม

เป็นหนึNงเดียวได ้นําท่านชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ดว้ยหนิอลาบาสเตอร์ของ

ฟาโรหร์ามเสสที� 2 (Ramesses II) ระหว่างทางยังมตีน้อนิทผาลัมขึ(นเป็น

แถวอย่างสวยงามอกีดว้ย จากนั(นนําท่านเดนิทางไปยังเมอืงโบราณซคัคาร่า

(Saqqara)เพืNอชมพรีะมดิขั (นบันได เป็นสิNงกอ่สรา้งขนาดใหญ่ อกีทั (งยังใชเ้ป็น

สถานทีNฝัN งศพของกษัตรยิ์ ซอเซอร์ และเป็นตน้แบบของพีระมดิในยุคต่อมา 

จากนั(นนําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุไคโร  

ระยะทาง 30 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื(นเมอืง  

 จากนั(นนําทา่นชม ป้อมปราการไคโรซทิาเดล (Cairo Citadel) สรา้งขึ(นในปี 

1176 โดย กษัตรยิซ์าลาดนิ โดยใชห้นิจากพรีามดิมาสรา้งกําแพงเพืNอเป็นป้อม

ปราการป้องกนัประเทศจากสงครามครเูสด ภายนอกป้อมสามารถมองเห็นทวิทัศน์

ของกรุงไคโร สุเหร่า พพิธิภัณฑ ์สถานทีNสําคัญทางประวัตศิาสตร์อกีมากมาย 

จากนั(นนําท่านชม สุเหร่าโมฮมัหมดั อาล ี(Muhammad Ali Mosque) 

ออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรกี สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1848 ใชเ้วลาในการสรา้ง

นานกว่า 18 ปี นับเป็นสุเหร่าทีNใหญ่และสูงทีNสุดในกรุงไคโร ตรงกลางเป็นรูป

สีNเหลีNยมมโีดมขนาดใหญ ่และมโีดมขนาดเล็กรองรับอกี 4 มมุ ตัวอาคารสรา้งดว้ย

หนิ อลาบาสต ์ตกแตง่ดว้ยโคมไฟระยา้อนังดงามตามแบบศลิปะอสิลาม 

 

คํ�า รบัประทานทานอาหารคํ�าบนเรอื (Dinner Cruise) สมัผสับรรยากาศอนั

งดงามยามคํ�าคนืตลอดสองฝั�งแมนํ่ /าไนล ์พรอ้มชมการแสดง ระบําหนา้

 



  

ทอ้ง และการแสดงพื/นเมอืงที�นา่ตื�นเตน้ 

 เขา้สูท่ีNพัก Grand Pyramids Hotel  โรงแรม หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที�หา้ของการเดนิทาง พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์– ตลาดขา่นเอลคาลลี ี– ไคโร – กรงุเทพฯ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์(Egyptian Museum) อัน

เลืNองชืNอ เป็นสถานทีNทีNรวมศลิปะวัตถุโบราณมากมายทีNสดุ ชมโลงศพทองคําแท ้

พรอ้มหนา้กากทองคําของฟาโรหต์ตุนัคาเมน (Tutankhamun) อันดังกอ้ง

โลก และสมบัตสิว่นตัวอกีมากมายของพระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม พัด ของ

เลน่ตา่งๆ รถศกึและเกา้อี( บรรลังกท์องคํา นอกจากนี( ทา่นยงัจะไดช้มสมบตัอินัลํ(า

ค่าอืNนๆ อกีจํานวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอื ประณีต สิNงของ

ทั (งหมดลว้นมอีายเุกา่แกก่วา่ 3,000 ปี  

**พเิศษนําทา่นเขา้ชมหอ้งมมัมี�ของพระมหากษตัรยิท์ ั/ง 11 พระองค*์* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารพื(นเมอืง  



  

บา่ย จากนั(นนําท่านไปชอ้ปปิ( งสิ(นคา้พื(นเมืองอันงดงามทีNตลาดข่านเอลคาลีล ี

(Khan el-Khalili) ตลาดสําคัญทางการคา้ขายของพื(นเมอืงและ สนิคา้ทีNระลกึ

ทีNใหญ่ทีNสุดในกรุงไคโรประเทศอยีปิต ์ท่านสามารถเลอืกซื(อของพื(นเมอืงสวยๆ 

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดนา้หอมทีNทําดว้ยมอื สนิคา้ต่างๆ เครืNองทองรูปพรรณ

และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีNระลกึพื(นเมอืงตา่งๆ 

 

คํ�า รับประทานอาหารคํNา อาหารพื(นเมอืง  

19.30 น. จากนั(นนําทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนินานาชาตกิรงุไคโร เพืNอเดนิทางกลับไปยงักรงุเทพฯ  

22.35 น. นําทา่นเดนิทางกลับไปยงักรงุเทพฯ โดยสายการบนิอยีปิตแ์อรไ์ลน ์เทีNยวบนิทีN MS 960 

วนัที�หกของการเดนิทาง       ไคโร – กรงุเทพฯ 

12.35 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการทีNจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยทีNทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีNยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีNกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั (งในกรณีทีNท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํี(าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึNง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลีNยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีNยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการเปลีNยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีNคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̀นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมื�อทา่นทําการซื/อโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ัrวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั/ง 

มฉิะน ั/นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั/งสิ/น 

 
 
 
 
 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ 

ท ั/งนี/ข ึ/นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั 

ขอสงวนสทิธิก̀ารยา้ยเมอืงทีNเขา้พัก เชน่ กรณีทีNเมอืงนั(นมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีNใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีNยนตามความเหมาะสม 



  

โปรแกรม : มนตร์กัคลโีอพตัรา 
6 วนั 3 คนื 
โดยสายการบนิอยีปิตแ์อรไ์ลน ์(MS) 
 

กาํหนดวนัเดนิทาง:      วนัที� 15-20 ม.ีค. 61 

วนัที� 26 เม.ย.-01 พ.ค. 61 

วนัที� 10-15 พ.ค. 61 

วนัที� 24-29 พ.ค. 61  

 

 

 

 

1. คา่ตัiวเครืNองบนิ ชั (นประหยัด ( Economy Class) ทีNระบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืNอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีNยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีNระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีNระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีNทอ่งเทีNยวตามรายการ 

7. คา่วซีา่เขา้ประเทศอยีปิต ์

8. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืNนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื/อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลุมเรื�องสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล เพิ�มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบี/ยประกนัเร ิ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบี/ยประกนัเร ิ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุ ั/งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 34,911.- 

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง  34,911.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 4,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 34,911.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
34,911.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัrวเครื�องบนิ ลดทา่นละ  17,000.- 

อตัราคา่บรกิารนี/รวม 



  

 

  

 

 

 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครืNองดืNมทีNสัNงพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ(าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ(น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีNสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ/ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรบัขึ/นราคา 

4. คา่ขีNอฐูทีNพรีะมดิประมาณ 10 USD 

5. คา่เขา้พรีะมดิใหญ ่250 L.E / พรีะมดิกลาง 100 L.E  

6. คา่นํากลอ้งถา่ยรูปและกลอ้งมอืถอืเขา้สถานทีN ทีNบางสถานทีNเรยีกเก็บ 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ�งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

8. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตราฐาน 3 USD ตอ่คน ตอ่วนั : 6 x 3 = 18 USD) 

9. คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ�น (ทา่นละ 20 USD) 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพิNม 7%  
 

 

 

 

1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัNวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีที�น ั�งจะยนืยนัเมื�อไดร้บัเงนิมดัจํา

แลว้เทา่น ั/น 

2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีNเดนิทาง ทีNมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืNอทําการจองควิยืNนวซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืNอไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ัrวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีN ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครั(ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีN ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̀มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีNเกดิขึ(น 

5. การยืNนวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขั (นตอนการยืNนวซี่าไม่เหมอืนกัน ทั (งแบบหมู่คณะและยืNน รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืNอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีN 

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นัNงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีNยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัNวโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนืNองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั (งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ื�อนไขการจอง 

อตัราคา่บรกิารนี/ไมร่วม 

เงื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จําเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ/นจรงิ 



  

 

 

 

 

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร์ การเตรียมเอกสารทีNดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึ(น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยืNนวซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพืNอวางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซึNงบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีNค่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีNศกึษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรืNองการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีNตนพํานักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นั(น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่Nากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริNมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํNากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืNนคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืNองจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิNงในการยืNนคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สาํหรับตดิวซีา่ไมตํ่Nากวา่ 4 หนา้ 

5. ท่านทีNใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั(นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้าํรองทีNนัNงพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัiวเครืNองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก̀ารเรยีกเก็บคา่มัดจําตัiวเครืNองบนิ ซึNงมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 2,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัiวเครืNองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̀รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีNเกดิขึ(น 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัNงทีN Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีNจะนัNงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีNสายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีNมรี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืNนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีNเครืNองบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นํ(าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีNมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีNนัNง Long 

leg ขึ(นอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีNเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีNเชค็อนิเทา่นั(น 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ(นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั (งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̀เก็บคา่ใชจ้า่ยทั (งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ~ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั/งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจํานวนที�บรษิทัฯกําหนดไว ้(20ทา่นขึ/นไป) เนืNองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืNนทีNเดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีNเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

ขอ้มลูเบื/องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่ 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องต ัrวเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 



  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึNงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลืNอนการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั (งนี(ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีNไม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจําตัiว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีNสถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียื�นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีNเกดิขึ(นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืNนวซี่า / ค่ามัดจําตัiวเครืNองบนิ หรือค่าตัiว

เครืNองบนิ (กรณีออกตัiวเครืNองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีNกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัrวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̀นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั/งหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืNองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีN ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ̀นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั/งหมด 

 

 

 

 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรือ อยู่คนละช ั/นกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ�งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อาจมคีวามจําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื�องจากโรงแรมน ั/นไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทั

ขอสงวนสทิธิ~ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ�มเตมิในกรณีที�อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. กรณีทีNมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ(นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ`

ในการปรับเปลีNยนหรอืยา้ยเมอืงเพืNอใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั 



  

  เอกสารประกอบการขอวซีา่อยีปิต ์  

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 15 วนัทําการ 

การยื�นวซีา่ ไมต่อ้งมาแสดงตนที�สถานทตู 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

          ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง เดนิทางหา้ม   

           ชํารดุหรอืขดีเขยีนใดๆท ั/งสิ/นภายในหนงัสอืเดนิทาง (สําหรับทา่นทีNมหีนังสอืเดนิทางเลม่ เกา่ กรณุา    

          นํามาประกอบการยืNนวซีา่ดว้ยเพืNอความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 x 2 นิ/ว จํานวน 2 ใบ (ใชร้ปูสพีื/นหลงัขาวเทา่น ั/น  ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

, สติxกเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครืNองประดับ, รปูทีNมกีารตัดตอ่โดยโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์ชไ้มไ่ด)้  

3. สําเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุ 

(ถา้เคยเปลี�ยน),สําเนาทะเบยีนสมรส, สําเนาใบหยา่ หรอื สําเนา

ใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ),สําเนาสตูบิตัรกรณีผู ้

เดนิทางตํ�ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ 

4. หลกัฐานการเงนิ  

BANK CERTIFICATE หรอื BANK GUARANTEE ทีNออกจากทาง

ธนาคารเทา่นั(น ระบชุืNอเจา้ของบญัช ี(บคุคลทีNออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้ง

สะกดชื�อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีNเจา้ของ

บญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื�อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยชดัเจน ฉบบั

ภาษาองักฤษ และใชย้ื�นไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลงัจากธนาคารออกให ้

***ทางสถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชฝีากประจําหรอืกระแสรายวนั*** 

            
5. หลกัฐานการทํางาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ั/น)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริNมทํางานและ

ชว่งเวลาทีNอนุมตัใิหล้าหยดุ ตอ้งมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นยื�นวซีา่ ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีNมชี ืNอของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทั (ง เซน็ชืNอรับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายสํุาเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)

พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีNกําลังศกึษาอยู่

(สถานทตูไมร่บัเอกสารที�เป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีาย ุ 1 เดอืนกอ่นยื�นวี

ซา่) ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6. กรณีที�เด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี ขอสําเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชย

คา่เสยีหายทีNอาจจะเกดิขึ(นโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั (งแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชย

ส่วนสูงใบหนา้  ซม. 



  

คา่เสยีหายทีNอาจจะเกดิขึ(นโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั (งแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ั/งกบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหาย

ทีNอาจจะเกดิขึ(นโดยคัดฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั (งแนบสําเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั (งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิา

หรอืมารดาเพืNอรับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

6 เบอรม์อืถอืที�ตดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์

7 กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีNแนบมาใหถ้กูตอ้งและเป็นความจรงิเทา่นั(น เนืNองจากเป็นขอ้มลู   

      ทีNตอ้งสง่ใหก้บัทางสถานฑตู ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   

      ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

8 ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ั/น 

 

*** สถานทตูไมส่ามารถใหด้งึเลม่ ขณะที�กาํลงัพจิารณาวซีา่อยูใ่นทกุกรณี*** 

 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกข้อมลูยื�นวีซ่าประเทศอียิปต ์
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วนตามความเป็นจรงิ เนื�องจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

ชื�อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………… 
5. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 
3. ชื�อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
:. สถานที�เกดิ……………………………………………………………………………………………………  
;. ประเทศที�เกดิ………………………………………………………………………………………………… 
<. สญัชาตปิจัจุบนั ...............................สญัชาตโิดยกําเนิด หากต่างจากปจัจบุนั………………………….. 
 
@. เพศ   ชาย         หญงิ 
 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน                 แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)              

  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย 
  อื�นๆ (โปรดระบุ)……………. 
 

1D. ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื�อตวั นามสกุล ที�อยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีํานาจปกครอง/ดแูล
ผูเ้ยาว ์
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 



  

11. ที�อยูบ่า้น และ อเีมลข์องผูข้อ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

    หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. 
15. อาชพีปจัจบุนั........................................................................................................ 
1F. ชื�อบรษิทั ที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สาํหรบันกัเรยีน/นกัศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่องสถาบนัศกึษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 

14. ชื�อนามสกุลบดิา.................................................................................................................................. 
     ชื�อนามสกุลมารดา............................................................................................................................... 
  
 
1:. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการดํารงชพีระหว่างการเดนิทางและพาํนกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซ่ีาเอง    มผีูอ้ ื�นออกให(้เจา้บา้น/บรษิทั/องคก์ร)  

          ตามที�ระบุในช่อง F1 และ F5  

สิ�งที�ช่วยในการดํารงชพี      อื�นๆ (โปรดระบุ)   

   เงนิสด     สิ�งที�ช่วยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที�พกัที�มผีูจ้ดัหาให ้

   ชาํระค่าที�พกัล่วงหน้าแลว้    ค่าใชจ้า่ยทั Iงหมดระหว่างพํานกัมผีูอ้อกให ้

   ชาํระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ชาํระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

  อื�นๆ (โปรดระบุ)     อื�นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ั/งส ิ/น 
ท ั/งนี/บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั/น 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 


