
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 
21.30 น. พร้อมกนัที่ อาคารผุโ้ดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน EGYPT AIR ประตู 8 

เคาน์เตอร์ Q โดยมีเจา้หนา้ที่อ  านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน **บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

วันที่สอง สนามบินนานาชาติไคโร „ อเล็กซานเดรีย „ โรงละครโรมัน „ ป้อมปราการเคตเบย์ „ หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย „ 
สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย „ เสาปอมเปย์            (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

00.50 น. บินลดัฟ้าไปยงั ทวีปแอฟริกา ดว้ยเที่ยวบิน MS961 จุดก าเนิดแห่งอารยธรรมของโลก สู่ประเทศที่คร้ังหน่ึงเคย

ยิง่ใหญ่ที่สุด และยงัไม่สามารถคน้หาค าตอบไดใ้นหลายเร่ืองที ่ประเทศอียิปต์ 

04.2 ถึง สนามบินนานาชาติไคโร  เมืองหลวงของประเทศ ผา่นที่ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่

ประเทศไทย 5 ชม.)   

    พาท่านเข้าสู่โรงแรม พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

มุ่งหนา้สู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เมืองท่าส าคญัของอียปิตต์ั้งแต่ในยคุโบราณ และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็น

อนัดบั 2 ของประเทศในปัจจุบนั ตั้งอยูท่างเหนือสุดของประเทศริมกบัทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซ่ึงถือเป็นจุดที่แม่น ้ า
ไนลส้ิ์นสุด โดยอเล็กซานเดรียนั้นมีช่ือในประวติัศาสตร์ในช่วงประมาณ 332 ปี ก่อนศริสตกาล ตรงกบัสมยั



 

มหาราชที่ ยิง่ใหญ่ที่สุดในยคุของกรีก นัน่คือกษตัริยม์าซิโดเนีย อเล็กซานเดอร์ที่ 3 และยงัเคยเป็นสถานที่ตั้งของ

ประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก  ชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre) 

1 ในส่ิงปลูกสร้างที่จกัรวรรดิโรมนัทิ้งไวใ้นช่วงศตวรรษที่ 2 และไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขจากความทรุดโทรมมา

โดยตลอด จนที่ท่านจะไดเ้ห็นในปัจจุบนันั้น จะเป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นมาใหม่ในสมยัศตวรรษที่ 4  ซ่ึงถือวา่มีเพยีง

แห่งเดียวในอียปิตเ์ท่านั้น ประกอบไปดว้ยอฒัจนัทน์หินอ่อนสีขาวและสีเทาจ านวน 13 ชั้น เว ้นแต่ชั้นแรกที่ท  าจาก
หินแกรนิตเพือ่สร้างความแขง็แรงของโครงสร้าง เรียงตวัในลกัษณะของเกือกมา้สามารถจุผูช้มไดป้ระมาณ 700 – 

800 คน  

 
จากนั้น ใหท้่านได ้ถ่ายรูปกับ ป้อมปราการเคตเบย์ (Qaitbay's Citadel) สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 15 ติดกบัทะเลเมดิเตอร์เร

เนียน โดยสุลต่านเคตเบยแ์ห่งอาณาจกัรออตโตมนั ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในการเผยแพร่ศาสนาอิสลามในดินแดนแห่ง



 

ลุ่มแม่น ้ าไนล ์บนพื้นที่เดิมของประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย แต่ในวนัที่ 11 ก.ค. 1882 นั้นป้อมปราการหลงั
น้ีถูกทิ้งระเบิดจากกองทพัของสหราชอาณาจกัร และถูกทิ้งไวจ้นรัฐบาลมีค  าสัง่ใหบู้รณะในปี 1952 และเปล่ียนเป็น

พพิธิภณัฑท์างทะเลและนาวกิโยธิน 
 

จากน้ันพาท่าน ถ่ายรูปด้านหน้า หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย (Library of Alexandria) ที่ไดรั้บยกยอ่งวา่เป็นแหล่ง
วทิยาการแห่งแรกของโลก เน่ืองจากเป็นที่เก็บต าราเรียน วรรณกรรม จดหมายเหตุ และบนัทึกต่างๆ บนกระดาษ
ปาปิรุสเมืองกวา่ 2,000 ปีมาแลว้ สนันิษฐานวา่จะเป็นแหล่งการเรียนการสอนที่มีแบบแผนแห่งแรกๆ ของโลก วา่
กนัวา่ในสมยัของพระเจา้อเล็กซานเดอร์มหาราชนั้น อเล็กซานเดรียเป็นศูนยร์วมของปัญญาชนชาวกรีกจากการที่มี
ต  าราต่างๆ มากมายในการคน้ควา้หาความรู้ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่หอสมุดแห่งน้ีถูกเผาท าลายในยคุของพระนางคลี
โอพตัรา เอกสารส่วนมากถูกท าลายไปจนหมดส้ิน  



 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พาท่านชม สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs Of Alexandria) ค า

วา่คาตาโกมบน์ั้น หมายถึงสุสานใตดิ้นที่มนุษยส์ร้างขึ้น โดยเป็นค าที่มีในสมยัจกัรวรรดิโรมนั ประกอบ กบัเป็น

สุสานแบบที่โรมนันิยม จึงสนันิษฐานวา่คาตา

โกมบแ์ห่งอเล็กซานเดรียสร้างขึ้นในช่วง
ศตวรรษที่ 1 – 2 ซ่ึงสถานที่แห่งน้ีนั้นเป็นอีก 1 

รูปแบบของสุสานของกษตัริยอี์ยปิต ์
นอกเหนือจากรูปแบบพรีมิด และแบบวหิารที่

เจาะเขา้ไปในเขา สุสานแห่งน้ีนั้นถูกคน้พบ

โดยบงัเอิญเม่ือปี 1900 หลงัจากลาลากเกวยีน
หล่นลงไปในสุสานแห่งน้ี โดยภายในนั้นจะถูก

แบ่งออกเป็น 3 ชั้น เป็ นชั้นปลงศ พ ชั้นฝังศพ 

และชั้นส าหรับเป็นที่รวมญาติของผูเ้สียชีวติ คาดวา่ในยคุหลงัใชเ้ป็นที่ฝังศพของชาวโรมนัดว้ย เน่ืองจากมีการขดุ

คน้พบศพเป็นจ านวนมากกวา่ 50,000 ศพ ถดัไปไม่ไกลนั้นจะมี  เสาปอมเปย์ (Pompey's Pillar) เสาตน้น้ีตั้งตาม

ช่ือสหายคนสนิทของจูเลียส ซีซาร์ ผูน้ าของสาธารณรัฐโรมนั และเป็น 1 ใน 3 กงสุลใหญ่ของสาธารณรัฐ ที่ในตอน
หลงันั้นเป็นศตัรูกนัและไดห้ลบหนีมาที่น่ีก่อนถูกชาวเมืองสงัหาร ตวัเสาสร้างดว้ยหินแกรนิตแดงเพยีงกอ้นเดียว



 

จากเมืองอสัวานทางตอนใตข้องอียปิตสู์งประมาณ 20.46 เมตร หวัเสาโรมนัแบบคอรินเทียสนั้นสร้ างต่อเติมเขา้มา

ในปี 297 เพือ่ร าลึกถึงชยัชนะที่จกัรพรรดิไดโอคลีเชียนมีต่อสงครามจลาจลในอเล็กซานเดรีย 

 
ค ่า   บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม 

ที่พัก   Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่สาม มหาพีระมิดแห่งกีซ่า „  จุดชมวิวพาโนราม่า „  มหาสฟิงซ์  ศูนย์สาธิตทํากระดาษปาปิรุส และนํ้าหอม „ พีระมิดแห่ง
ซัคคาร่า                      (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นําท่านชม มหาพีระมิดแห่งกีซ่า  (3 Great Pyramids of Giza) ด้านนอก  อนัประกอบไปดว้ย มหาพรีะมิดคูฟู 
มหาพรีะมิดคาเฟร และมหาพรีะมิดเมนคู ถือเป็นกลุ่มพมิีดที่ใหญ่ที่สุดในอียปิต์  และถือเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์



 

ของโลกยคุโบราณเพยีงหน่ึงเดียวที่ยงั สามารถขา้มกาลเวลามาจนถึงปัจจุบนั  โดยพรีะมิดนั้นถูกสร้างขึ้นเพือ่ เป็น
สถานที่บรรจุพระบรมศพของ 3 กษตัริย ์ไดแ้ก่  คอีอปส์(CHEOPS) หรือ คูฟู  , พีระมิดแห่งที่สอง คือ พีระมิดของคา

เฟร (โอรสของคูฟู) และแห่งที่สาม พีระมิดของเมนเคอเร (โอรสของคาเฟร ) มีขนาดลดหลัน่กนัไป องคพ์รีะมิดที่
สูงสุดนั้นเคยมีความสูงถึง 147 เมตร แต่พงัทลายลงมีเหลือ 134 เมตร สร้างขึ้นเม่ือก่อนคริสตกาล 
ประมาณ 2,500 ปี นบัอายจุนถึงปัจจุบนัก็กวา่ 4,500 ปี ใชเ้วลา ในการสร้างประมาณ  20 ปี ซ่ึงนบัวา่สร้างเสร็จเร็ว
มากถา้เทียบกบัขนาดและการเคล่ือนยา้ย หินที่เป็นส่วนประกอบของมหาพรีะมิด  โดยกอ้นหินที่ใชน้ า มาสร้างนั้น 
พบวา่มีลกัษณะและองคป์ระกอบใกลเ้คียงกบักอ้นหินของเมืองอสัวาน ซ่ึงอยู่ ทางตอนใตข้องของ ไคโรกวา่ 860 
กิโลเมตร วศิวกรและนกัโบราณคดีค านวณดว้ยวธีิปกติ พบวา่ตอ้งใชเ้วลาถึง 65 ปี ในการยา้ยกอ้นหินไปยงัจุดที่ตั้ง
ของมหาพรีะมิดทั้ง 3 น้ี  ถือเป็นพรีะมิดที่ยิง่ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในอียปิต์ การสร้างพรีะมิดขึ้นมาเป็นยอดแหลม
นั้น  ซ่ึงช้ีไปที่ดวงดาวต่างๆ นั้นก็เพราะวา่ชาวอียปิตเ์ช่ือวา่ ดวงวญิญาณของฟาโรห์จะใชย้อดน้ีเป็นเสน้ทางเช่ือม



 

เสด็จระหวา่งโลกน้ีกบัโลกหนา้ เพราะชาวไอยคุปตเ์ช่ือวา่พรีะมิดคือส่ิงเช่ือมโยงระหวา่งฟาโรห์ที่ ส้ินพระชนมไ์ป
แลว้กบัอาณาจกัรของพระองค ์และจะกลบัมายงัร่างเดิมของพระองค ์จึงไดมี้การน าทรัพยส์มบตัิมากมายเหลือคณา
พร้อมขา้ราชบริพาล ฝังไปพร้อมกบัร่างของพระองค์  เพือ่ใหพ้ระองคไ์ดใ้ชใ้นวนัที่กลบัคือสู่ร่าง  นอกจากมหา
พรีะมิดทั้ง 3 แลว้ แต่ละพรีะมิดยงัมีพริะมิดบริวาร อีกพรีะมิดละ 3 องค ์บา้งก็สนันิษฐานกนัวา่เป็นพรีะมิดของพระ
มเหสีของแต่ละพระองค ์

นําท่านสู่ จุดชมวิวพาโนรามา ใหท้่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นบัเป็นจุดที่ท่านจะไดเ้ห็นพรีะมิดทั้ง 3 เรียงรายกนัอยา่ง
สวยงาม ใหท้่านไดเ้ห็นความยิง่ใหญ่ และสง่างามของสุสานที่ยงัหาหลกัฐานที่แน่ชดัในการสร้างไม่ได้  และยงัมี
เร่ืองล้ีลบัอีกมากมายใหท้่านไดศึ้กษา 

กรณทีี่ท่านใดสนใจขี่อิฐ ให้ติดต่อที่หัวหน้าทัวร์ โดยมีค่าบริการประมาณ 10 – 20 USD และแนะนําให้ท่านให้ทิป

แก่คนดูแลอิฐคนละประมาณ 1-2 USD  



 

จากนั้น  ใหท้่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกบั มหาสฟิงซ์ (The Great Sphinx) ผูพ้ทิกัษค์ร่ึงสิงโต คร่ึงมนุษย  ์สฟิงซ์ยกัษแ์ห่งกีซ่า 
ถือเป็นสฟิงซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แกะสลกัจากหินภูเขากอ้นขนาดใหญ่ สนันิฐานวา่ซ่ึงใบหนา้ของสฟิงซ์อาจจะเป็น
พระพกัตร์ของฟาโรห์คาเฟรก็ได ้ สฟิงซ์เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของกษตัริย ์หรือเป็นสตัวท์ี่มีชาญฉลาดและมี
พลงัเพือ่ปกป้องพระศพและทรัพยส์มบตัิภายในพรีามิด แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ส่วนจมูกของสฟิงซ์นั้นไดถู้กท าลาย
เน่ืองจากถูกใชเ้ป็นเป้าซอ้มยงิปืนของทหารในเวลานั้น 

 
เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน พาท่านชม การสาธิตและผลิตกระดาษปาปีรุส กระดาษแบบแรกของโลก โดยเรียกช่ือตามวตัถุดิบของการ
ดาษนัน่คือตน้ปารีรุส หรือตน้กก ซ่ึงถือเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวอียปิตใ์นสมยันั้นคิดคน้ขึ้นมาเพือ่ใชแ้ทนการ
บนัทึกผา่นหิน ใชบ้นัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์ ส าคญัต่างๆ  ในสมยัอียปิตโ์บราณ  พร้อมแวะชม  



 

โรงงานผลิตหัวนํ้าหอม  ซ่ึงมีกระบวนการการผลิตตามตน้ต าหรับ สมยัพระนางคลีโอพตัรา  วา่กนัวา่กล่ินน ้ าหอม
ของพระนางคลีโอพตัรานั้น ท าใหบุ้รุษที่แขง็แกร่งอยา่งจูเลียส ซีซาร์ยงัตอ้งสยบ ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือตามอธัยาศยั 

จากน้ัน พาท่านสู่ เมืองซัคคาร่า (Saqqara) ทางตอนใตข้องกรุงไคโร  บริเวณอนัเป็นที่ตั้งของเมืองเมมฟิส เมืองหลวงเดิม

ในสมยัอียปิตโ์บราณ ดยมีส่ิงส าคญัคือพรีะมิดแห่งแรกของโลกนัน่เอง นําท่านชมพีระมิดขั้นบันได ซัคคารา (Step 

Pyramid of Saqqara) เป็นพรีะมิดที่อายเุก่าแก่มาก เป็นพรีะมิด 4 ชั้น ใชเ้ป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษตัริย ์ซอ

เซอร์ ในราชวงศท์ี่ 3 ราว 2600 ปีก่อนศริสต รอบๆ องคพ์รีามิดยงัประกอบไปดว้ยวหิาร แท่นบูชา หอ้งเก็บของและ

หอ้งโถง ซ่ึงสอดรับและเอ้ือประโยชน์หนา้ที่ซ่ึงกนัและกนัอยา่งลงตวั โดยอิมโฮเทป เป็นสถาปนิกผูอ้อกแบบ  มอง

ออกไปเล็กนอ้ยกนัยงัมี พีระมิดโค้ง (Bent Pyramid) เป็นตน้แบบของพรีะมิดแห่งกีซ่าที่คุน้ตากนั โดยแรกเร่ิมนั้น

สร้างโดยตั้งองศาไวท้ี่ 54 องศา แต่หลงัจากการสร้างไปไดร้ะยะหน่ึงแลว้จึงทราบวา่จุดบรรจบของพรีะมิดจะสูง

กวา่ที่จะมีความมัน่คง  จึงไดเ้ปล่ียนเป็น 43 องศา จึงท าใหต้วัพรีะมิดโคง้ลง แลว้ถือวา่เป็นองศาที่ท  ามาใชส้ร้าง
พรีะมิดในยคุหลงัทั้งหมด 

  

 

 

 

 

 

 

คํา่   บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม 

ที่พัก   Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วันที่ส่ี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ „  สุเหร่าโมฮัมเม็ด อาลี „  ตลาดผ้าฝ้ายอียิปต์ „ ดินเนอร์ ล่องแม่นํ้าไนล์  พร้อมโชว์
ระบําหน้าท้องและระบําพื้นเมือง                (เช้า/กลางวัน/เย็น) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เดินทางไปย ั  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์  (Egyptian Museum) พพิธิภณัฑ์ไคโร เป็นพพิธิภณัฑส์ าคญัของ
ประเทศอียปิต ์พพิธิภณัฑแ์ห่งน้ีเป็นที่เก็บรวบรวมส่ิงสะสมและโบราณวตัถุอียปิตโ์บราณ กวา่ 120,000 ช้ิน  พร้อม



 

ชมโลงศพทองค าแทห้นกั 110 กก. พร้อมหนา้กากทองค า ของฟาโรห์ตุตนัคาเมน และสมบติัส่วนต พระองค์อีก
มากมาย ของพระองค ์เช่น เตียง บรรทม, รถศึก และสมบติัส าคญัอีกช้ินที่จดัแสดงคือ บลัลงักท์องที่มีช่ือเสียงของตุ
ตนัคามุน  พนกัพงิบลัลงักเ์ป็นภาพสลกั ที่มเหสี อเคเซนามุน เจิมน ้ าหอมใหตุ้ตนัคามุน 
**ไม่รวมค่าเข้าห้องมัมมี่ฟาห์โรของราชวงศ์ ราคาประมาณ 180 อิยิปต์ปอนด์** 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นําท่านชม  ป้อมซาลาดีนหรือป้อมซิทาเดล (Citadel)  ป้อมปราการ สมยั
อิสลามรุ่งเรืองในอียปิต ์ป้อมน้ี ถูกสร้างขึ้นในปี 1176 โดย กษตัริยซ์าลามดิน โดยใชหิ้นจากปิรามิด แห่ง กีซ่า มา
สร้างก าแพงเพือ่เป็นป้อมปราการป้องกนัประเทศจากสงครามครูเสด ใกล้ๆ  กนัเป็นที่ตั้งของ สุเหร่าโมฮัมหมัด อาลี  
(Muhammad Ali Mosque)  ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ใชเ้วลาในการสร้างนานกวา่ 18 ปี นบัเป็นสุเหร่าที่
ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโรตวัอาคารสร้างจากหินอลาบาสเตอร์ (Alabaster) ผูส้ร้างตอ้งการใหมี้รูปแบบเหมือน 
Blue Mosque ที่อิสตนับูล แต่มีขนาดเล็กกวา่ ภายในสุเหร่า ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศิลปะอิสลาม
อยา่งสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จากน้ันพาท่านชมและเลือกซ้ือสินค้า ณ ตลาดผ้า ฝ้าย ที่ขึ้นช่ือวา่มีคุณภาพ  สามารถระบายเหงื่อไดดี้  มีความเบา  
สวมใส่สบาย โดยในสมยัก่อนนั้นมกัถดัและทอเพือ่ถวยแก่ฟาโรห์ และพระราชวงศ์  อีกทั้งยงันิยมน ามาเป็นผา้ปู ที่
นอน ดว้ยสภาพภูมิอากาศและทางธรณี ท าใหเ้อ้ือต่อคุณภาพของฝ้ายในอียปิตน์ัน่เอง 
นําท่านกลับเข้ าโรงแรมที่พัก เพ่ือเตรียมตัวสําหรับมื้อคํา่สุดพิเศษ  กบั การรับประทานอาหารม้ือค ่าท่ามกลาง

บรรยากาศสุดเอ็กคลูซีฟบนแม่น ้ าที่ยาวที่สุดในโลกอยา่งแม่น ้ าไนล ์ท่านจะไดล้ิ้มรสอาหารพร้อม ชมการแสดงโชว์
ต่างๆ อาทิเช่น ระบ าหนา้ทอ้ง Belly dance  และการแสดงพื้นบา้นต่างๆเช่น  Egypt tanoura dance 

คํา่   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

ที่พัก  Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

 
วันที่ห้า  หมู่บ้านคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร „  Ben Ezra Synagogue „  ตลาดข่าน „  ถนนมุยส์  „  สนามบินนานาชาติ ไคโร    

                                   (เช้า/กลางวัน/เย็น) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

เยี่ยมชมหมู่บา้นคริสเตียน คอร์ปติก ไคโ ร (Coptic Cairo) เป็นศูนยร์วมชุมชนคริสเตียนในอียปิต์ แห่งเดียวของ

อียปิต์ซ่ึงมีอายยุาวนานนบัตั้งแต่โรมนัเขา้มามีบทบาทในการจดัการอียปิต์  และถึงแมช้าวเปอร์เซียจะสามารถยดึ

ครองอียปิตต่์อจากที่กรุงคอนสแตนตินล่มสลายแลว้ แต่ชุมชมแห่งน้ีก็ยงัคงอยูจ่วบจนถึงปัจจุบนั  มีลูกปลูกสร้าง

ส าคญั อยา่ง โบสถค์ริสตเ์ก่า โบสถ์ลอย (Hanging Church) โบสถข์องกรีกออร์ทอดอกซ์ แห่ง St.George  

นอกจากนั้นก็ยงัเป็นที่ตั้งของ  พิพิธภัณฑ์คอปติค (Coptic museum) ซ่ึงจดัแสดงประวตัิของศิลปคอปติคจาก 

สมยั Greco-Roman ถึง ยคุอิสลาม และ โบสถ์ยิว Ben Ezra ถือเป็นยา่นเล็กๆ ที่น่าเยีย่มชม 



 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันพาท่านเลือกซ้ือของฝากนานาชนิด ณ แหล่งของฝากที่ใหญ่ที่สุดในไคโรที่ ตลาดข่าน เอล คารีร่ี (Khan el-
Khalili) ไม่วา่จะเป็น เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองทองแดง ทองเหลือง เคร่ืองเทศ ขวดน ้ าหอม ของที่ระลึก ของใช ้
ของกิน ร้านกาแฟ มากมาย ซ่ึงตลาดแห่งน้ีนบัเป็นตลาดที่มีความเก่าแก่มาก โดยอาคารโดยรอบนั้นสร้างและบูรณะ
ในสมยัสุลต่าน Al-Ghuri ต่อเน่ืองกบัตลาดข่านนั้นคือ ถนนมุยส์ (Muizz Street) 1 ในถนนสายเก่าแก่ของไคโร ซ่ึง
องคก์ารสหประชาชาติไดย้กยอ่งวา่เป็นสถาปัตยกรรมอนัล ้าค่าของโลกอิสลาม บริเวณทางทิศเหนือของถนนนั้นจะ
มีประตู Bab Zuweila 1 ใน 3 ประตูที่สร้างขึ้นในสมยัออตโตมนั ดว้ยความงามโดยรอบของถนนแห่งน้ีนั้น ท าใหมี้
คนกล่าวขนานนามวา่ เป็น พพิธิภณัฑก์ลางแจง้ 



 

คํา่   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน 
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าสนามบินนานาชาติไคโร 

23.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EGYPT AIR เที่ยวบินที่ MS960  
**บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง** 

วันที่หก สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ         (-/-/-) 
12.40 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ยความประทบัใจ 

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

หมายเหตุ : 

1. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลี่ยนแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน หรือ เกิด
เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิดของสถานทีท่่องเที่ยวต่างๆรวมถึงร้านอาหารโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยน
โปรแกรมตามความเหมาะสม) 

2. อาหารท้องถิ่น รูปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็นไปตามรสนิยมของคนท้องถิ่น ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร 



 

3. โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นําเสนอเบ้ืองต้นเท่าน้ัน ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะ
เป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน 

4. ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคบัของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของท่านเองและบุคคลอ่ืน 
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง หรือ ในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 
6. รูปภาพในโปรแกรมเป็นรูปภาพเพ่ือใช้ประกอบการโฆษณาเท่าน้ัน 

 

**ทั้งนี ้ก่อนตัดสินใจจองทวัร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางทุกหน้าอย่างถีถ้่วน หากลกูค้าจ่ายเงนิมดัจ าแล้ว  

ทางบริษัทฯจะถือว่าลกูค้ายอมรับในเง่ือนไขทั้งหมด** 

อตัราค่าบริการและเง่ือนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท) 

วนัเดนิทางและราคา มหัศจรรย์ อยีปิต์ 6 วนั 3 คืน 
 อเลก็ซานเดรีย - ไคโร -กซ่ีา – ซัคคารา โดยสายการบินอยีปิต์แอร์ (MS) 

เร่ิมเดินทาง เดินทางกลับถึง เที่ยวบิน ผู้ใหญ่ 

เด็กอายุ 2-11 ปี 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  
(เตียงเสริม) 

เด็กอายุ 2-11 ปี 
พักกับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
(เตียงเสริม) 

พักเดี่ยว 

10 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63 
MS961 10OCT 23.55-04.20 
MS960 14OCT 23.05-13.10 

33,900 33,900 33,900 4,000 

24 ต.ค. 63 29 ต.ค. 63 MS961 24OCT 23.55-04.20 
MS960 28OCT 23.10-12.40 

33,900 33,900 33,900 4,000 

19 พ.ย. 63 24 พ.ย. 63 
MS961 20NOV 00.50-06.15 
MS960 23NOV 23.10-12.40 

32,900  32,900 32,900 4,000 

03 ธ.ค. 63 08 ธ.ค. 63 
MS961 04DEC 00.50-06.15 
MS960 07DEC 23.10-12.40 

35,900 35,900 35,900 5,000 

31 ธ.ค. 63 05 ม.ค. 64 
MS961 01JAN 00.50-06.15 
MS960 04JAN 23.10-12.40 

37,900 37,900 37,900 5,000 



 

 
รายละเอียดเพิ่มเติม ราคา 
ในกรณีลูกคา้มีตัว๋แลว้หักออก 10,000 

** คณะเดนิทางจาํนวน 24 ท่านต่อกรุ๊ป** 
อตัราค่าบริการรวม 

 ต๋ัวเคร่ืองบินช้ันประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-CAI-BKK) สายการบินอียิปต์แอร์ EGYPT AIR (MS)  
 ภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง 
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.กระเป๋าถือขึน้เคร่ือง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ 
 ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, นํ้าด่ืมบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
 ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวคนไทย 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
  เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณทีี่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจําตัวของผู้เดินทาง  วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดย
แพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า อาหารเป็นพิษเท่าน้ัน) 
(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบัติเหตุสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากว่า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 
 ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ ท่านละ 3,000 บาท 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพิ่มพิเศษ ,โทรศัพท์- โทรสาร ,อินเตอร์เน็ต ,มินิบาร์ , ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ใน      
รายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุด 



 

 งาน ,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและ
ต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าข่ีอูฐ , ค่าเข้าพีระมิด , ค่าเข้าชมมัมมี่กษัตริย์ฟาโรห์ และรายการอ่ืนที่เสียค่าเข้าชมนอกเหนือจากรายการทัวร์ 

 ค่าทิปคนขับ ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD / ท่าน 

 

การสํารองทีน่ั่ง 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิคณะเดินทาง 15 ท่านขึน้ไป กรณไีม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพ่ือทําการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง 
2. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 
วันมิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชําระก่อนเดินทาง 45 วัน) 
3. กรณยีกเลิก 

3.1 ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องทําก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจําให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณี

วันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินมัดจําโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 

       3.2 ยกเลิกการเดินทางหลังชําระเต็มจํานวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ    
      ทั้งส้ิน 

4. กรณเีจ็บป่วย 
4.1 กรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง ได้ตามความ
เป็นจริง 

5.  กรณทีี่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออก ต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน ,ต๋ัวรถทัวร์ ,ต๋ัวรถไฟ ) กรุณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนทําการออกต๋ัวหรือชําระค่าทัวร์เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี
6.  ในการจองทัวร์ควรเผ่ือเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เน่ืองจากมีผลในการจองควิวีซ่า ในกรณทีี่
ท่านทําการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กําหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกคร้ัง 
7.  หลังการจองทัวร์  20 วัน กรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคาํร้องในการขอย่ืนวีซ่าส่งกลับมา เพ่ือ
กรอกข้อมูลขอควิในการย่ืนวีซ่า 
8.  กรณท่ีานยกเลิกการเดินทาง อันเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผล
ใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเง่ือนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ ี



 

9.  กรณท่ีานไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซ่ึงเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผิดชอบทุกกรณ ี

โรงแรมทีพ่กัและสถานทท่ีองเทีย่ว 
 
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่าน้ัน กรณเีดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน บริษัทฯขอแนะนํา
ให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า  
 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทําให้ห้องพักแบบเดี่ยว  Single ห้องคู่ Twin/Double 
อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละช้ัน 
 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอียิปต์น้ัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุช่ือ

และระดับมาตรฐานของโรงแรมน้ันจะเป็นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศ อียิปต์
เท่าน้ัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้ 

 

รายละเอยีดเพิม่เติม 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น

สําคญั 
 หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว

เท่าน้ัน หนังสือเดินทางห้ามขาด ห้ามชํารุด ห้ามเปียกนํ้า ห้ามสแตมป์ตัวการ์ตูนหรือสแตมป์อย่างอ่ืนที่ไม่ใช่สแตมป์จาก
ศุลกากรของประเทศน้ันๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ สําคญัอย่างยิ่ง ไม่เช่นน้ันพาสปอร์ตของท่านจะไม่สามารถเดินทางออก
นอกประเทศได้ โดยทางทัวร์จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ทุกกรณ ี

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน , สายการบินยกเลิกบิน , การประท้วง ,การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล หรือกรณท่ีานถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับ
ในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซ่ึงไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่องเที่ยว (ซ่ึงลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณทีี่เกิดเหตุสุดวิสัย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
ทัวร์) 



 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่า นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อย
แล้วเป็นการชําระเหมาขาด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณทีี่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน 

 กรณทีี่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใ นรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณใีดๆ ทั้งส้ิน 

 ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณทีี่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนช่ือ
ได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึน้ ตามอัตราค่านํ้ามันหรือค่าเ งินแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธ์ิปรับราคาต๋ัว
ดังกล่าว 

 เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด 

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบั น ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทําให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทําให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังน้ัน ท่านต้องทําพาสปอร์ต
เล่มใหม่ก่อนทําการจองทัวร์  

 กรณมีี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทําการตรวจสอบก่อน การจองทัวร์ว่าท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงเป็นส่ิงที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภ์ที่ชัดเจน ส่ิงนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 กรณใีช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํ้าเงิน)เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า- ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 

 
 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเง่ือนไขการเดนิทางและรายการทัวร์อย่างละเอยีดทุกหน้าอย่างถ่องแท้

แล้วจึงมัดจําเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง** 
 



 

 เอกสารการขอวซ่ีาประเทศอยีปิต์ ON ARRIVAL  

1. สแกน หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน เต็ม 2 หน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เอกสารการขอวซ่ีาเดีย่วประเทศอยีปิต์ ในกรณจีองน้อยกว่า 20 วนั 

*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการย่ืนเอกสารตลอดเวลา*** 
1.  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 3 หน้า  ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ที่เคยได้รับ วีซ่า

จากประเทศในกลุ่มเชงเก้น หรือวีซ่าประเทศ อ่ืนๆ ให้ท่านแนบมาด้วย 
2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไม่เกิน 6 เดือน  ห้ามถ่ายด้วยตัวเอง   

รูปจะต้องเป็นภาพหน้าตรง  กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสองข้าง   ห้ามสวมแว่นหรือเคร่ืองประดับ 
ไม่ใส่คอนแทคเลนส์  ห้ามสวมแว่น และห้ามตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวี
ซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือก
เส้ือผ้าที่ไม่ซ้ํากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เข้มงวดเร่ืองรูปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไป
ถ่ายรูปและต้องมาแสดงตัวใหม่ในการย่ืนวีซ่า 

3. สําเนาบัตรประชาชน 
4. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย) 



 

5. สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ,เปลี่ยนนามสกลุ 
6. ใบสมรส,ใบหย่า,สูติบัตร(เด็กที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี )  
7. หลักฐานการทํางาน 

 กรณผู้ีเดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายช่ือผู้ประกอบกิจการ  (คดัลอกไว้ไม่เกิน 1 เดือนนับ
จากวันที่ย่ืนวีซ่า)  แปลเป็นภาษาอังกฤษ  

 กรณผู้ีเดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณชิย์ที่มีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า (ทพ.4), (พค. 0403) 

 กรณผู้ีเดินทางเป็นพนักงานบริษัทฯจดหมายรับรองการทํางานฉบับภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ระบุช่ือ นามสกลุ เลขที่
พาสปอร์ต ตามพาสปอร์ต ตําแหน่ง เงินเดือน  ระยะเวลาว่าจ้าง  วันที่ได้รับอนุมัติให้ลา   (ให้ใช้ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” ไม่ต้องระบุช่ือสถานทูตในการย่ืน ) 

 กรณทีี่เป็นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด(มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีย่ื่นวีซ่า) 

 กรณรีาชการที่เกษียณอายุ  ต้องแนบสําเนาบัตรข้าราชการบําเหน็จบํานาญ 

 กรณเีป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันว่ากําลังศึกษาอยู่และระบุช้ันปีที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
(มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ย่ืนวีซ่า) 

 อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะนําตัวช้ีแจงสถานะและรายได้ของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ 
** ในกรณทีี่ เด็กอายุต่ํากว่า 20  ปี ** 
กรณเีด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์:เดินทางต้องย่ืนเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 

 เดินทางกับบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขต
หรืออําเภอ เท่าน้ันและให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 

 เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่าน้ันและให้ ระบุว่า มารดา
ยินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุช่ือบิดา)  

 เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออําเภอเท่าน้ันและให้ ระบุว่า มารดา
ยินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุช่ือมารดา) 

 ในกรณทีี่บิดามารดา ได้แยกทางกันน้ัน จําเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะต้องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย 
( ป.ค. 14 ) พร้อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ  หรือ ถ้าในกรณทีะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผู้เยาว์ อยู่อํานาจการปกครอง ของ บิดา 
หรือ มารดา ก็ใช้แทนกันได้ พร้อม แปลเป็น ภาษา อังกฤษ พร้อมใบสูติบัตร ของผู้เยาว์ เพ่ือใช้ในการเช่ียมโยงความสัมพันธ์ 

8. หลักฐานทางการเงิน   
สําเนา BOOK BANK ส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  ซ่ึงจะต้องเป็นบัญชีเดียวกัน

เท่าน้ัน ดังนี้ 



 

● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไม่ต้องระบุ
สถานทูต) โดยต้องเป็นฉบับจริงและระบุจํานวนเงินมี ซ่ึงจะต้องออกจดหมายมาไม่เกิน  30   วันนับจากวันที่จะย่ืนวีซ่า พร้อม
ทั้งสําเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 6 เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือต้องมี 6 หลักขึน้ไป ต่อ 1 ท่าน และอัพเดทยอดเงิน ณ เดือน
ปัจจุบันที่ย่ืนวีซ่า (ต้องมีการเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ ห้าม!!! ทําการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในคร้ังเดียวก่อนการย่ืนวีซ่า
เด็ดขาด! 
● กรณเีงินฝากประจํา ที่ไม่สามารถปรับยอดได้ ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดย
ให้ธนาคารระบุว่าท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากปร ะจํา (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน ) และในการขอหนังสือ
รับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้ควิย่ืนวีซ่า และ ให้แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจําย้อนหลังมาด้วย 

(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณ)ี 
 ในกรณทีี่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
● จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
● หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน, สําเนาทะเบียนสมรส 

-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ 
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ 
- เพ่ือนและสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้ 
- ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้ 
●  กรุณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้รับรองค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งอัพเดทยอดเงิ น ณ เดือนปัจจุบัน (ไม่

เกิน 30 วัน นับจากวันที่ย่ืนวีซ่า )และหนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคาร (Bank Guarantee)โดยต้องระบุช่ือผู้เดินทาง ที่
ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย 
**  หมายเหตุ ** 

 วีซ่าอียิปต์ไม่ต้องแสดงตัว ณ สถานฑูต 

 เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่  20-30 วัน ทําการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ในบางกรณอีาจใช้

ระยะพิจารณานานกว่าที่กําหนด         

 ระหว่างพิจารณาทางสถานฑูตจะไม่เก็บเล่มไว้ 

 ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดําเนินการของทัวร์ 

 การพิจารณาผล VISA ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งส้ิน  บริษัท

เป็นเพียงตัวแทนที่คอยอํานวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่าน้ัน ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณทีี่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณ ี*** 



 

 

ข้อมูลคาํร้องขอย่ืน วซ่ีา ประเทศอยีปิต์ 
*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า ***** 

ประวตัส่ิวนตวั (PERSONAL INFORMATION) 

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ  .......................................................................................................................................(ตามหนา้พาสปอร์ต) 

ช่ือ- นามสกุล (กรณีท่ีเคยมีการเปล่ียนช่ือ - นามสกุล ) ………………………………………………….………………………………………………………. 

สถานะภาพ :  แต่งงาน / MARRIED    โสด / UN MARRIED   หย่าร้าง / DIVORCE  (สมรสโดยไม่ได้จดทะเบียน โปรดระบุวนัที ่...........................) 

ศาสนา/RELIGION  ...........................................................................................................................................................................................................................         

ท่ีอยู/่ADDRESS :……………………………... หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง.......................................  

อ าเภอ/เขต.......................................................................... จงัหวดั ....................................................  รหัสไปรณีย ์.............................................. 

เบอร์มือถือ * .........................................................................    E-MAIL: * ....................................................................................................... 

ประวตัคิรอบครัว( FAMILY INFORMATION ) 

ช่ือสามี/ภรรยา .................................................................................. วนัเกิด คู่สมรส  .................................สัญชาติ........................................ 

สถานท่ีเกิด......................................................................... อาย ุ..................................    เบอร์โทร ................................................................ 

มบุีตร จํานวน ........................................... คน  

1. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด....................................................... 

2. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด....................................................... 

3. ช่ือ .................................................................................. วนัเกิด.....................................จงัหวดัท่ีเกิด....................................................... 

มพีี่ หรือ น้อง รวม ......................................... คน  

1. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ......................................................................... 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั..................................................................................................................................... 
 

2. ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด ........................................................................ 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................................................................................... 

3. . ช่ือ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วนัเกิด .................................................................... 

อาชีพ.................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั.................................................................................................................................. 

ประวตักิารศึกษา (PROFESTION INFORMATON) 

ระดบัการศึกษา ....................................................... สถานท่ีจบการศึกษา ................................................................................................... 

ประวตักิารทาํงาน (PROFESTION INFORMATION ) 

อาชีพ /OCCUPATION : ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 



 

ช่ือบริษทั / EMPLOYER’S NAME : ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ลกัษณะงานท่ีท า ............................................................................................................................................................................................... 

เบอร์โทรติดต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ท่ีอยู/่ADDRESS : .......................................  หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย.....................................  ต าบล/แขวง...........................................                 

อ าเภอ/เขต................................................ จงัหวดั .........................................................  รหัสไปรณีย ์.......................................................... 

ท่านเคยได้รับวซ่ีาประเทศใดใน 3 ปี หรือ ไม่ ............................................................................................................................. 

หากเคยมวีวีซ่ีาประเทศใดภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร...........................................................................................................  

ท่านเคยถูกปฏเิสธวซ่ีาหรือไม่                             เคย               ไม่เคย  

หากเคยถูกปฎเิสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎเิสธ  ........................................................................................................................................... 

 ช่ือ/นามสกุล ผู้ตดิต่อทีไ่ทย (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................. 

ท่ีอยู/่ADDRESS : ......................................หมู่ท่ี................  ตรอก/ซอย............................................  ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/

เขต.......................................................... จงัหวดั ..................................................  รหัสไปรณีย ์..................................................... 

เบอร์มือถือ  .........................................................................    E-MAIL : ....................................................................................................... 

 
 


