มหัศจรรย์ ...EGYPT

วันแรก
21.30

สนามบินสุ วรรณภูมิ
พร้อมกันที่ อาคารผุโ้ ดยสารขาออก สนามบินสุ วรรณภูมิชั้ น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน EGYPT AIR ประตู 8
เคาน์เตอร์ Q โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่สอง

สนามบินนานาชาติไคโร • อเล็กซานเดรีย • โรงละครโรมัน • ป้ อมปราการเคตเบย์ • หอสมุดแห่ งอเล็กซาน
เดรีย • สุ สานแห่ งอเล็กซานเดรีย • เสาปอมเปย์
 (-/กลางวัน/เย็น)
ลัดฟ้าไปยังทวีปแอฟริกา ด้วยเที่ยวบิน MS961 จุดกาเนิดแห่งอารยธรรมของโลก สู่ประเทศที่ครั้งหนึ่งเคย

00.50

ยิง่ ใหญ่ที่สุด และยังไม่สามารถค้นหาคาตอบได้ในหลายเรื่ องที่ ประเทศอียิปต์

05.50

ถึ ง สนามบิ น นานาชาติ ไ คโร เมื อ งหลวงของ
ประเทศ ผ่านที่ตรวจคนเข้าเมื อ งและศุล กากร
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.) มุ่งหน้า
สู่ เมื อ งอเล็ กซานเดรี ย (Alexandria) เมื อ งท่า
ส าคัญ ของอี ยิปต์ต้ งั แต่ ใ นยุคโบราณ และเป็ น
เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของประเทศในปั จจุบนั
โดยตั้งอยูท่ างเหนื อสุ ดของประเทศริ มกับทะเล
เมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย น ซึ่ งถื อ เป็ นจุ ด ที่ แ ม่ น้ าไนล์

สิ้ นสุ ด โดยอเล็กซานเดรี ยนั้นมี ชื่อในประวัติศาสตร์ ในช่วงประมาณ 332 ปี ก่อนศริ สตกาล ซึ่ งตรงกับสมัย
มหาราชที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในยุคของกรี ก นั่นคือกษัตริ ยม์ าซิ โดเนี ย อเล็กซานเดอร์ที่ 3 และยังเคยเป็ นสถานที่ต้ งั
ของประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรี ย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณอีกด้วย
ชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre) 1 ในสิ่งปลูกสร้างที่จกั รวรรดิโรมันทิ้งไว้ในช่วงศตวรรษที่ 2 และ
ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขจากความทรุ ดโทรมมาโดยตลอด จนที่ท่านจะได้เห็นในปั จจุบนั นั้น จะเป็ นรู ปแบบที่
สร้างขึ้นมาใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 4 ซึ่งถือว่ามีเพียงแห่งเดียวในอียปิ ต์เท่านั้น ประกอบไปด้วยอัฒจันทน์หิน
อ่อนสีขาวและสีเทาจานวน 13 ชั้น เว้ยแต่ช้ นั แรกที่ทาจากหินแกรนิตเพือ่ สร้างความแข็งแรงของโครงสร้าง
เรี ยงตัวในลักษณะของเกือกม้า สามารถจุผชู ้ มได้ประมาณ 700 – 800 คน แม้จะผ่านกาลเวลาและภัยธรรมชาติ
มานานับการแต่โรงละครแห่งนี้ก็ยงั เป็ นหนึ่งในหลักฐานสาคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์อยู่
พอสมควร

จากนั้น

ให้ท่านได้ ถ่ ายรู ปกับ ป้ อมปราการเคตเบย์ (Qaitbay's Citadel) สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 15 ติดกับทะเลเมดิ
เตอร์เรเนี ยน โดยสุ ลต่านเคตเบย์แห่ งอาณาจักรออตโตมัน ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นในการเผยแพร่ ศาสนาอิสลามใน
ดินแดนแห่งลุ่มแม่น้ าไนล์ บนพื้นที่เดิมของประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรี ย แต่ในวันที่ 11 ก.ค. 1882 นั้น
ป้อมปราการหลังนี้ถูกทิง้ ระเบิดจากกองทัพของสหราชอาณาจักรและถูกทิ้งไว้จนรัฐบาลมีคาสัง่ ให้บูรณะในปี
1952 และเปลี่ยนเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทางทะเลและนาวิกโยธิน
เข้ าชม หอสมุดแห่ งอเล็กซานเดรี ย (Library of Alexandria) ที่ได้รับยกย่องว่าเป็ นแหล่งวิทยาการแห่ ง แรก

ของโลก เนื่องจากเป็ นที่เก็บตาราเรี ยน วรรณกรรม จดหมายเหตุ และบันทึกต่างๆ บนกระดาษปาปิ รุ สเมืองกว่า
2,000 ปี มาแล้ว นอกจากนั้น นักโบราณคดี ยงั ค้นพบว่ามี ห้อ งที่มีเวทีขนาดใหญ่ถึ ง 13 ห้อ ง สามารถจุผูค้ น
ได้มากถึง 5,000 คน จึงสันนิษฐานว่าจะเป็ นแหล่งการเรี ยนการสอนที่มีแบบแผนแห่งแรกๆ ของโลก ว่ากันว่า
ในสมัยของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนั้น อเล็กซานเดรี ยเป็ นศูนย์รวมของปั ญญาชนชาวกรี กจากการที่มี
ตาราต่างๆ มากมายในการค้นคว้าหาความรู ้ แต่เป็ นที่น่าเสี ยดายที่หอสมุดแห่ งนี้ ถูกเผาทาลายในยุคของพระ
นางคลีโอพัตรา เอกสารส่วนมากถูกทาลายไปจนหมดสิ้น สาหรับอาคารในปั จจุบนั นั้นได้รับการสร้างขึ้นใหม่
ด้วยแรงสมัยสนุ นจากหลายส่ วนจนสามารถเปิ ดให้บริ การได้อีกครั้งในปี 2002 โดยมีหนังสื อกว่า 8 ล้านเล่ม
บนพื้นที่กว่า 70,000 ตารางเมตร

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิ ร์ฟด้ วนเมนูซีฟ้ ูดริมทะเลเมดิเตอร์ เรเนียน
พาท่ านชม สุ สานแห่ งอเล็กซานเดรีย (Catacombs Of Alexandria) คาว่าคาตาโกมบ์น้ นั หมายถึงสุสานใต้ดิน
ที่มนุ ษย์สร้างขึ้น โดยเป็ นคาที่มีในสมัยจักรวรรดิ
โรมัน ประกอบกับเป็ นสุ สานแบบที่โรมันนิ ยม จึง
สันนิ ษฐานว่าคาตาโกมบ์แห่ งอเล็กซานเดรี ยสร้าง
ขึ้ น ในช่ ว งศตวรรษที่ 1 – 2 ซึ่ ง สถานที่ แ ห่ ง นี้ นั้น
เป็ นอี ก 1 รู ป แบบของสุ ส านของกษัต ริ ย อ์ ี ยิป ต์
นอกเหนื อจากรู ปแบบพีรมิด และแบบวิหารที่เจาะ
เข้าไปในเขา สุ สานแห่ งนี้ น้ นั ถูกค้นพบโดยบังเอิญ
เมื่ อ ปี 1900 หลัง จากลาลากเกวีย นหล่ น ลงไปใน
สุ สานแห่ งนี้ โดยภายในนั้นจะถู กแบ่งออกเป็ น 3
ชั้น เป้นชั้นปลงศพ ชั้นฝังศพ และชั้นสาหรับเป็ นที่

ที่พัก

วันที่สาม
เช้ า

รวมญาติของผูเ้ สี ยชี วิต คาดว่าในยุคหลังใช้เป็ นที่ฝังศพของชาวโรมันด้วย เนื่ องจากมีการขุดค้นพบศพเป็ น
จานวนมากกว่า 50,000 ศพ ถัดไปไม่ไกลนั้นจะมี เสาปอมเปย์ (Pompey's Pillar) เสาต้นนี้ต้งั ตามชื่อสหายคน
สนิ ทของจูเลียส ซี ซาร์ ผูน้ าของสาธารณรัฐโรมัน และเป็ น 1 ใน 3 กงสุ ลใหญ่ของสาธารณรัฐ ที่ในตอนหลัง
นั้นเป็ นศัตรู กนั และได้หลบหนีมาที่นี่ก่อนถูกชาวเมืองสังหาร ตัวเสาสร้างด้วยหิ นแกรนิ ตแดงเพียงก้อนเดียว
จากเมืองอัสวานทางตอนใต้ของอียปิ ต์สูงประมาณ 20.46 เมตร รวมฐานแล้วประมาณ 26.85 เมตร หนักราว
285 ตัน หัวเสาโรมันแบบคอริ นเทียสนั้นสร้างต่อเติมเข้ามาในปี 297 เพือ่ ราลึกถึงชัยชนะที่จกั รพรรดิไดโอคลี
เชียนมีต่อสงครามจลาจลในอเล็กซานเดรี ย
Le Meridien Pyramids หรื อเทียบเท่ า 5 ดาว พร้ อมรับประทานอาหารเย็นในโรงแรม

มหาพีระมิดแห่ งกีซ่า • จุชมวิวพาโนราม่ า • มหาสฟิ งซ์ ศูนย์ สาธิตทากระดาษปาปิ รุส และน้าหอม • พีระมิด
แห่ งซัคคาร่ า
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่ านชม มหาพีระมิดแห่ งกีซ่า (3 Great Pyramids of Giza) ด้ านนอก อันประกอบไปด้วย มหาพีระมิดคู ฟู
มหาพีระมิดคาเฟร และมหาพีระมิดเมนคู ถือเป็ นกลุ่มพีมิดที่ใหญ่ที่สุดในอียปิ ต์ และถือเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุคโบราณเพียงหนึ่งเดียวที่ยงั สามารถข้ามกาลเวลามาจนถึงปั จจุบนั โดยพีระมิดนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อ เป็ น
สถานที่บรรจุพระบรมศพของ 3 กษัตริ ย ์ ได้แก่ คีออปส์ (CHEOPS) หรื อ คูฟู , พีระมิดแห่ งที่สอง คือ พีระมิดของ
คาเฟร (โอรสของคู ฟู ) และแห่ งที่ส าม พีระมิดของเมนเคอเร (โอรสของคาเฟร) มี ขนาดลดหลัน่ กันไป องค์
พีระมิ ดที่สูงสุ ดนั้นเคยมี ความสู งถึ ง 147 เมตร แต่พงั ทลายลงมี เหลือ 134 เมตร สร้างขึ้นเมื่ อ ก่ อนคริ สตกาล
ประมาณ 2,500 ปี นับอายุจนถึงปั จจุบนั ก็กว่า 4,500 ปี ใช้เวลาในการสร้างประมาณ 20 ปี ซึ่งนับว่าสร้างเสร็ จเร็ ว
มากถ้าเทียบกับขนาดและการเคลื่อนย้ายหิ นที่เป็ นส่ วนประกอบของมหาพีระมิด โดยก้อนหิ นที่ใช้นามาสร้าง
นั้น พบว่ามีลกั ษณะและองค์ประกอบใกล้เคียงกับก้อนหินของเมืองอัสวาน ซึ่งอยูท่ างตอนใต้ของของไคโรกว่า

860 กิโลเมตร วิศวกรและนักโบราณคดีคานวณด้วยวิธีปกติ พบว่าต้องใช้เวลาถึง 65 ปี ในการย้ายก้อนหินไปยัง
จุดที่ต้งั ของมหาพีระมิดทั้ง 3 นี้ ถือเป็ นพีระมิดที่ยงิ่ ใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในอียปิ ต์ การสร้างพีระมิดขึ้นมาเป็ น
ยอดแหลมนั้น ซึ่ งชี้ไปที่ดวงดาวต่างๆ นั้นก็เพราะว่าชาวอียปิ ต์เชื่อว่า ดวงวิญญาณของฟาโรห์จะใช้ยอดนี้เป็ น
เส้นทางเชื่อมเสด็จระหว่างโลกนี้กบั โลกหน้า เพราะชาวไอยคุปต์เชื่อว่าพีระมิดคือสิ่ งเชื่อมโยงระหว่างฟาโรห์ที่
สิ้นพระชนม์ไปแล้วกับอาณาจักรของพระองค์ และจะกลับมายังร่ างเดิมของพระองค์ จึงได้มีการนาทรัพย์สมบัติ
มากมายเหลือคณาพร้อมข้าราชบริ พาล ฝังไปพร้อมกับร่ างของพระองค์ เพื่อให้พระองค์ได้ใช้ในวันที่กลับคือสู่
ร่ าง นอกจากมหาพีระมิดทั้ง 3 แล้ว แต่ละพีระมิดยังมีพริ ะมิดบริ วาร อีกพีระมิดละ 3 องค์ บ้างก็สนั นิษฐานกันว่า
เป็ นพีระมิดของพระมเหสีของแต่ละพระองค์

จากนั้น พาท่านสู่ จุดชมวิวพาโนรามา ให้ท่าน
ถ่ ายรู ป เป็ นที่ระลึก นับเป็ นจุดที่ท่านจะได้เห็ น
พีระมิ ดทั้ง 3 เรี ยงรายกันอย่างสวยงาม ให้ท่าน
ได้เห็นความยิง่ ใหญ่และสง่างามของสุ สานที่ยงั
หาหลักฐานที่แน่ ชดั ในการสร้างไม่ได้ และยังมี
เรื่ องลี้ลบั อีกมากมายให้ท่านได้ศึกษา จากนั้นให้
ท่ า น ถ่ า ยรู ปเป็ น ที่ ร ะ ลึ ก กั บ ม หาสฟิ งซ์
(The Great Sphinx) ผู ้พิ ท ัก ษ์ ค รึ่ งสิ ง โต ครึ่ ง
มนุ ษย์ สฟิ งซ์ยกั ษ์แห่ งกีซ่า ถือเป็ นสฟิ งซ์ที่ใหญ่

เที่ยง
จากนั้น

จากนั้น

ที่สุดในโลก แกะสลักจากหิ นภูเขาก้อนขนาดใหญ่ สันนิ ฐานว่าซึ่ งใบหน้าของสฟิ งซ์อาจจะเป็ นพระพักตร์ของ
ฟาโรห์คาเฟรก็ไ ด้ สฟิ งซ์เปรี ยบเสมื อ นเป็ นตัวแทนของกษัตริ ย ์ หรื อ เป็ นสัตว์ที่มี ชาญฉลาดและมี พลังเพื่อ
ปกป้ องพระศพและทรัพ ย์สมบัติ ภายในพีร ามิ ด แต่ เ ป็ นที่น่า เสี ยดายที่ส่ ว นจมู กของสฟิ งซ์น้ ันได้ถูก ท าลาย
เนื่องจากถูกใช้เป็ นเป้าซ้อมยิงปื นของทหารในเวลานั้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่ านชม การสาธิตและผลิตกระดาษปาปี รุ ส กระดาษแบบแรกของโลกโดยเรี ยกชื่อตามวัตถุดิบของการดาษ
นัน่ คือต้นปารี รุส หรื อต้นกก ซึ่งถือเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอี ยปิ ต์ในสมัยนั้นคิดค้นขึ้นมาเพือ่ ใช้แทนการ
บันทึกผ่านหิ น ใช้บนั ทึกข้อความสรรเสริ ญเทพเจ้าและเหตุการณ์ สาคัญต่างๆ ในสมัยอียปิ ต์โบราณ พร้ อมแวะ
ชม โรงงานผลิตหัวน้าหอม ซึ่ งมีกระบวนการการผลิตตามต้นตาหรับ สมัยพระนางคลีโอพัตรา ว่ากันว่ากลิ่น
น้ าหอมของพระนางคลีโอพัตรานั้น ทาให้บุรุษที่แข็งแกร่ งอย่างจูเลียส ซีซาร์ยงั ต้องสยบ ให้ท่านได้เลือกซื้อตาม
อัธยาศัย
พาท่านสู่ เมืองซัคคาร่ า (Saqqara) ทางตอนใต้ของกรุ งไคโร บริ เวณอันเป็ นที่ต้งั ของเมืองเมมฟิ ส เมืองหลวงเดิม
ในสมัยอียปิ ต์โบราณ โดยมีสิ่งสาคัญคือ พีระมิดแห่งแรกของโลกนัน่ เอง นาท่ านชม พีระมิดขั้นบันไดซัคคารา
(Step Pyramid of Saqqara) เป็ นพีระมิดที่อายุเก่าแก่มาก เป็ นพีระมิด 4 ชั้น ใช้เป็ นสถานทีฝ่ ังพระศพของ
กษัตริ ย ์ ซอเซอร์ ในราชวงศ์ที่ 3 ราว 2600 ปี ก่อนศริ สตกาล เพือ่ ใช้เป็ นทางเสด็จสู่สรวงสวรรค์เดินทางไปกับเทพ
เจ้ารา พีระมิดขั้นบันไดยังเป็ นต้นแบบของปี รามิดในยุคต่อมา รอบๆ องค์พรี ามิดยังประกอบไปด้วยวิหาร แท่น
บูชา ห้องเก็บของและห้องโถง ซึ่งสอดรับและเอื้อประโยชน์หน้าที่ซ่ ึงกันและกันอย่างลงตัว โดยอิมโฮเทปเป็ น
สถาปนิกผูอ้ อกแบบ ใกล้ๆกันยังมี พีระมิดโค้ง (Bent Pyramid) เป็ นต้นแบบของพีระมิดแห่งกีซ่าที่คุน้ ตากัน
โดยแรกเริ่ มนั้นสร้างโดยตั้งองศาไว้ที่ 54 องศา แต่หลังจากการสร้างไปได้ระยะหนึ่งแล้วจึงทราบว่าจุดบรรจบ
ของพีระมิดจะสูงกว่าที่จะมีความมัน่ คง จึงได้เปลี่ยนเป็ น 43 องศา จึงทาให้ตวั พีระมิดโค้งลง แล้วถือว่าเป็ นองศา
ที่ทามาใช้สร้างพีระมิดในยุคหลังทั้งหมด

ที่พัก
วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง

Le Meridien Pyramids หรื อเทียบเท่ า 5 ดาว พร้ อมรับประทานอาหารเย็นในโรงแรม
พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติอียิปต์ • สุ เหร่ าโมฮัมเม็ด อาลี • ตลาดผ้ าฝ้ายอียิปต์ • ดินเนอร์ ล่องแม่ น้าไนล์ พร้ อม
โชว์ ระบาหน้ าท้ องและระบาพื้นเมือง
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติอียิป ต์ (Egyptian Museum) พิพิธภัณฑ์ไคโร เป็ นพิพิธภัณฑ์
สาคัญของประเทศอี ยิปต์ พิพิธภัณฑ์แห่ งนี้ เป็ นที่เก็ บรวบรวมสิ่ งสะสมและโบราณวัตถุ อี ยิป ต์โบราณ กว่า
120,000 ชิ้น พร้อมชมโลงศพทองคาแท้หนัก 110 ก.ก. พร้อมหน้ากากทองคา ของฟาโรห์ตุตนั คาเมน หนัก 11
ก.ก. และสมบัติส่วนตัวอีกมากมาย ของพระองค์ เช่น เตียง บรรทม, รถศึก และสมบัติสาคัญอีกชิ้นที่จดั แสดงคือ
บัลลังก์ทองที่มีชื่อเสียงของตุตนั คามุน พนักพิงบัลลังก์เป็ นภาพสลัก ที่มเหสี อเคเซนามุน เจิมน้ าหอมให้ตุตนั คา
มุน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านชม ป้อมซาลาดีนหรื อป้อมซิทาเดล (Citadel) ป้อมปราการ สมัยอิสลามรุ่ งเรื องในอียปิ ต์ ป้อมนี้ ถูก
สร้างขึ้นในปี 1176 โดย กษัตริ ยซ์ าลามดิน โดยใช้หินจากปิ รามิด แห่ง กีซ่า มาสร้างกาแพงเพือ่ เป็ นป้อมปราการ
ป้องกันประเทศจากสงครามครู เสด ป้อมซิทาเดลเป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวนิยมแวะ ภายนอกป้อมสามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ของกรุ งไคโร ใกล้ๆ กันเป็ นที่ต้งั ของ สุ เหร่ าโมฮัมหมัด อาลี (Muhammad Ali Mosque) ออกแบบโดย
สถาปนิกชาวกรี ก ใช้เวลาในการสร้างนานกว่า 18 ปี นับเป็ นสุเหร่ าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุ งไคโร ตัวอาคาร
สร้างจากหินอลาบาสเตอร์ (Alabaster) ผูส้ ร้างต้องการให้มีรูปแบบเหมือน Blue Mosque ที่อิสตันบูล แต่มีขนาด
เล็กกว่า ภายในสุเหร่ า ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลามอย่างสวยงาม

จากนั้นพาท่ านชมและเลือกซื้อสิ นค้า ณ ตลาดผ้ าฝ้าย ที่ข้ นึ ชื่อว่ามีคุณภาพ สามารถระบายเหงื่อได้ดี มีความเบา
สวมใส่สบาย โดยในสมัยก่อนนั้นมักถัดและทอเพือ่ ถวยแก่ฟาโรห์และพระราชวงศ์ อีกทั้งยังนิยมนามาเป็ นผ้าปู
ที่นอน ด้วยสภาพภูมิอากาศและทางธรณี ทาให้เอื้อต่อคุณภาพของฝ้ายในอียปิ ต์นนั่ เอง
นาท่ านกลับเขาโรงแรมที่พัก เพื่ อเตรี ยมตัว
ส าหรั บมื้อค่าสุ ดพิเศษ กับ การรับประทาน
อาหารมื้ อ ค่ าท่ามกลางบรรยากาศสุ ดเอ็กคลู
ซี ฟ บนแม่ น้ า ที่ ย าวที่ สุ ด ในโลกอย่า งแม่ น้ า
ไนล์ ท่ า นจะได้ลิ้ ม รสอาหารพร้ อ มชมการ
แสดงโชว์ต่างๆ อาทิเช่น ระบาหน้าท้อง Belly
dance และการแสดงพื้ น บ้ า นต่ า งๆเช่ น
Egypt tanoura dance
ที่พัก

Le Meridien Pyramids หรื อเทียบเท่ า 5 ดาว

วันที่ห้า

หมู่บ้านคริ สเตียน คอร์ ปติก ไคโร • Ben Ezra Synagogue • ตลาดข่ าน • ถนนมุยส์ • สนามบินนานาชาติ
ไคโร
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เยี่ย มชมหมู่ บ ้า นคริ ส เตี ย น คอร์ ป ติ ก ไคโร
(Coptic Cairo) เป็ นศูนย์รวมชุมชนคริ สเตียน
ในอียปิ ต์แห่งเดียวของอียปิ ต์ซ่ ึงมีอายุยาวนาน
นับตั้งแต่โรมันเข้ามามีบทบาทในการจัดการ
อียปิ ต์ และถึงแม้ชาวเปอร์ เซี ยจะสามารถยึด
ครองอี ยิป ต์ต่ อ จากที่ก รุ ง คอนสแตนตินล่ ม
สลายแล้ว แต่ ชุ ม ชมแห่ ง นี้ ก็ ย งั คงอยู่ จ วบ
จนถึงปั จจุบนั มีลูกปลูกสร้างสาคัญอย่าง โบสถ์คริ สต์เก่า โบสถ์ ลอย (Hanging Church) โบสถ์ของกรี กออร์
ทอดอกซ์ แห่ ง St.George นอกจากนั้นก็ยงั เป็ นที่ต้ งั ของ พิพิธภัณฑ์ คอปติค (Coptic museum) ซึ่ งจัดแสดง
ประวัติของศิลปคอปติคจาก สมัย Greco-Roman ถึง ยุคอิสลาม และ โบสถ์ ยิว Ben Ezra ถือเป็ นย่านเล็กๆ ที่น่า
เยีย่ มชมเป็ นอย่างยิง่

เช้ า

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาท่านเลือกซื้อของฝากนานาชนิ ด
ณ แหล่ ง ของฝากที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในไคโรที่
ตลาดข่ าน เอล คารีรี่ (Khan el-Khalili) ไม่
ว่ า จะเป็ น เสื้ อ ผ้า เครื่ อ งประดับ เครื่ อ ง
ทองแดง ทองเหลื อ ง เครื่ อ งเทศ ขวด
น้ าหอม ของที่ระลึก ของใช้ ของกิ น ร้าน
กาแฟ มากมาย ซึ่ งตลาดแห่ ง นี้ นั บ เป็ น
ตลาดที่มีความเก่ าแก่ ม าก โดยได้รับ การ
บู ร ณะในช่ ว งศตวรรษที่ 16 โดยอาคาร
โดยรอบนั้นสร้างและบูรณะในสมัยสุลต่าน Al-Ghuri ต่อเนื่ องกับตลาดข่านนั้นคือ ถนนมุยส์ (Muizz Street) 1
ในถนนสายเก่าแก่ของไคโรซึ่ งองค์การสหประชาชาติได้ยกย่องว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมอันล้ าค่าของโลกอิสลาม
บริ เวณทางทิศเหนื อของถนนนั้นจะมีประตู Bab Zuweila 1 ใน 3 ประตูที่สร้างขึ้นในสมัยออตโตมัน ด้วยความ
งามโดยรอบของถนนแห่งนี้น้ นั ทาให้มีคนกล่าวขนานนามว่า เป็ น พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง

คา่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอินเดีย
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ ท่าสนามบินนานาชาติไคโร

23.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ MS960
**บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

วันที่หก
12.40 น.

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ ยความประทับใจ

 (-/-/-)

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

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว (หน่ วย : บาท)

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ อียปิ ต์ 6 วัน 3 คืน
อเล็กซานเดรีย - ไคโร -กีซ่า – ซัคคารา โดยสายการบินอียปิ ต์ แอร์ (MS)
เด็กอายุ 2-11 ปี เด็กอายุ 2-11 ปี

เที่ยวบิน

เดินทางกลับถึง

26 ต.ค. 62

31 ต.ค. 62

48,900

48,900

45,900

12,000

14 พ.ย. 62

19 พ.ย. 62

48,900

48,900

45,900

12,000

12 ธ.ค. 62

17 ธ.ค. 62

48,900

48,900

45,900

12,000

9 ม.ค. 63

14 ม.ค. 63

48,900

48,900

45,900

12,000

23 ม.ค. 63

28 ม.ค. 63

48,900

48,900

45,900

12,000

MS961 / MS960

ผู้ใหญ่

พักกับ
พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
(เตียงเสริ ม) (เตียงเสริ ม)

เริ่ มเดินทาง

** คณะเดินทางจานวน 20 ท่านต่อกรุ๊ ป**
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณีลูกค้ามีตวั๋ แล้วหักออก

ราคา
10,000

พักเดี่ยว

อัตราค่าบริ การรวม
✓ ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-CAI-BKK) สายการบินอียปิ ต์แอร์ EGYPT
AIR (MS)
✓ ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
✓ ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 23 กก.กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
✓ ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
✓ ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ าดื่มบริ การบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
✓ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
✓ ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทย
✓ ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท
เงื่อ นไขประกันการเดิ นทาง ค่าประกันอุ บตั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ ม้ ครองเฉพาะกรณี ที่ไ ด้รับอุ บตั ิ เ หตุ
ระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุม้ ครองโรคประจาตัวของผูเ้ ดินทาง

อัตราค่าบริ การไม่รวม






ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าวีซ่าอียปิ ต์ 3,000 บาท / ท่าน
ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 23 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์, ซักรี ดที่
ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุด
งาน,การถู กปฏิเสธไม่ ให้อ อกและเข้าเมือ งจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื อ งและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่
เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริ ษทั ฯ
 ค่าทิปคนขับ ไกด์ทอ้ งถิ่น และหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริ ป 100 USD / ท่าน

การสารองที่นงั่
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป กรณี ไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริ ษทั จะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการ
เดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิม่ เพือ่ ทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการ
เดินทาง
2. กรุ ณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 20,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ย
กว่า 30 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อนเดินทาง 45 วัน)
3. กรณี ยกเลิก
3.1 ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 45 วัน บริ ษทั ฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ท้งั หมด ยกเว้นใน
กรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น
3.2 ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อ นไข
ใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณี เจ็บป่ วย
4.1 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการ
เดินทาง ได้ตามความเป็ นจริ ง
5. กรณี ที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน,ตัว๋ รถทัวร์,ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ หรื อชาระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรื อเวลาบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
6. ในการจองทัวร์ควรเผือ่ เวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ใน
กรณี ที่ท่านทาการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
7. หลังการจองทัวร์ 20 วัน กรุ ณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคาร้องในการขอยืน่ วีซ่าส่งกลับมา
เพือ่ กรอกข้อมูลขอคิวในการยืน่ วีซ่า
8. กรณี ท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วย
เหตุผลใดๆ ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี
9. กรณี ท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมที่พกั และสถานทีท่องเที่ยว
❖ สาหรั บห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้น กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน บริ ษัทฯขอ
แนะนาให้ ท่านเปิ ดห้ องพักเป็ นแบบ 2 ห้ อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่ านมากกว่ า
❖ การวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมจะมีความแตกต่ างกัน อาจทาให้ ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้ องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ ติดกันหรื ออยู่คนละชั้น
❖ มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอียิปต์ น้ัน อาจจะมีความแตกต่ างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุ
ชื่ อและระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็ นการรั บรองมาตรฐานระดับดาวของหน่ วยงานการท่ องเที่ยวของประเทศ
ตุรกีเท่ านั้น ไม่ สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้

รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่
สามารถเดินทางได้)
➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่ง
ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจาก
อุบตั ิเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริ ษทั ทัวร์)
➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน
เดินทางเรี ยบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด

➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณี ที่กระเป๋ าเกิดสูญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
➢ กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
➢ ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถ
เปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์
ปรับราคาตัว๋ ดังกล่าว
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั
ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้งั หมด
➢ ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปั จจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาให้
ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทา
พาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณี มี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์วา่ ท่าน
สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรื อไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชดั เจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึง
รายละเอียดอายุครรภ์ที่ชดั เจน สิ่งนี้อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่อง
แท้แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

เอกสารการขอวีซ่าประเทศอียปิ ต์
*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่ เอกสารตลอดเวลา***
1. หนังสือเดินทางเล่มปั จจุบนั ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่นอ้ ยกว่า 3 หน้า ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ที่เคยได้รับ
วีซ่าจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น หรื อวีซ่าประเทศ อื่นๆ ให้ท่านแนบมาด้วย
2. รู ปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไม่เกิน 6 เดือน ห้ามถ่ายด้วยตัวเอง
รู ป จะต้อ งเป็ นภาพหน้า ตรง กรุ ณ ารวบผมให้เ ห็ น ใบหน้า ให้ชัด เจน และมองเห็ น หู ท้ งั สองข้า ง ห้า มสวมแว่น หรื อ
เครื่ องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ห้ามสวมแว่น และห้ามตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมีการเปรี ยบเทียบ
รู ปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวซี ่ าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้อง
ถ่ ายรู ปใหม่ และโปรดเลื อ กเสื้ อ ผ้าที่ไ ม่ ซ้ ากับ ชุ ด เดิ ม ทางสถานทูตฯ เข้มงวดเรื่ อ งรู ปถ่ า ยมาก หากท่านไม่ ปฏิ บตั ิต าม
ข้อกาหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรู ปและต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยืน่ วีซ่า
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล
6. ใบสมรส,ใบหย่า,สูติบตั ร(เด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี )
7. หลักฐานการทางาน
• กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (คัดลอกไว้ไม่เกิน 1 เดือนนับ
จากวันที่ยนื่ วีซ่า) แปลเป็ นภาษาอังกฤษ
• กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า (ทพ.4), (พค. 0403)
• กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นพนักงานบริ ษทั ฯจดหมายรับรองการทางานฉบับภาษาอังกฤษ(ตัวจริ ง) ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่พาสปอร์ต
ตามพาสปอร์ต ตาแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาว่าจ้าง วันที่ได้รับอนุมตั ิให้ลา (ให้ใช้ “TO WHOM IT MAY CONCERN” ไม่
ต้องระบุชื่อสถานทูตในการยืน่ )
• กรณี ที่เป็ นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สงั กัด(มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีย่ นื่ วีซ่า)
• กรณี ราชการที่เกษียณอายุ ต้องแนบสาเนาบัตรข้าราชการบาเหน็จบานาญ
• กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยูแ่ ละระบุช้ นั ปี ที่ศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
(มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยนื่ วีซ่า)
• อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะนาตัวชี้แจงสถานะและรายได้ของตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ
** ในกรณี ที่ เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี **

กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์:เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิม่ เติม ดังนี้
• เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขต
หรื ออาเภอ เท่านั้นและให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
• เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ ระบุวา่ มารดา
ยินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
• เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ ระบุวา่ มารดา
ยินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
• ในกรณี ที่บิดามารดา ได้แยกทางกันนั้น จาเป็ นที่ บิดา หรื อ มารดา จะต้องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย
( ป.ค. 14 ) พร้อม แปลเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อ ถ้าในกรณี ทะเบียนหย่า ระบุชดั เจนว่า ผูเ้ ยาว์ อยูอ่ านาจการปกครอง ของ บิดา
หรื อ มารดา ก็ใช้แทนกันได้ พร้อม แปลเป็ น ภาษา อังกฤษ พร้อมใบสูติบตั ร ของผูเ้ ยาว์ เพือ่ ใช้ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์
8. หลักฐานทางการเงิน
สาเนา BOOK BANK ส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ซึ่งจะต้องเป็ นบัญชีเดียวกัน
เท่านั้น ดังนี้
● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไม่ตอ้ งระบุสถานทูต)
โดยต้องเป็ นฉบับจริ งและระบุจานวนเงินมี ซึ่งจะต้องออกจดหมายมาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า พร้อมทั้งสาเนา
BOOK BANK ย้อนหลัง 6 เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือต้องมี 6 หลักขึ้นไป ต่อ 1 ท่าน และอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปั จจุบนั
ที่ยื่นวีซ่า (ต้อ งมี การเข้าออกของเงินสม่ าเสมอ ห้าม!!! ทาการโอนเงินเข้าไปเป็ นยอดใหญ่ในครั้งเดี ยวก่ อนการยื่นวีซ่า
เด็ดขาด!
● กรณี เงินฝากประจา ที่ไม่สามารถปรับยอดได้ ท่านต้องขอหนังสือรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดย
ให้ธนาคารระบุวา่ ท่านมีเงินคงอยูใ่ นบัญชีฝากประจา (ออกจดหมายรบรองเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น) และในการขอหนังสื อ
รับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้คิวยืน่ วีซ่า และ ให้แนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจาย้อนหลังมาด้วย
(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี )

ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิม่ เติม ดังนี้

● จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
● หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน, สาเนาทะเบียนสมรส
- พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้
- เพือ่ นและสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนั ได้
- ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้
● กรุ ณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ของผูร้ ับรองค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปั จจุบนั (ไม่
เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยนื่ วีซ่า)และหนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยต้องระบุชื่อผูเ้ ดินทาง
ที่ตอ้ งการจะรับรองค่าใช้จ่าย

** หมายเหตุ **
• วีซ่าอียปิ ต์ไม่ตอ้ งแสดงตัว ณ สถานฑูต
• เวลาการอนุ มตั ิผลวีซ่าจะอยู่ 15-30 วัน ทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อ ในบางกรณี อาจใช้

ระยะพิจารณานานกว่าที่กาหนด
• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นค่าดาเนินการของทัวร์
• การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้ น บริ ษทั
เป็ นเพียงตัวแทนที่คอยอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็ นความจริ งความบิดเบียน
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ VISA ไม่ผา่ นทุกกรณี ***

ข้ อมูลคาร้ องขอยื่น วีซ่า ประเทศอียปิ ต์
*****

กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนทุกข้ อ เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่า *****

ประวัตสิ ่ วนตัว (PERSONAL INFORMATION)
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ ................................................................ .......................................................................(ตามหน้าพาสปอร์ต)
ชื่อ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ) ………………………………………………….……………………………………………………….
สถานะภาพ : แต่งงาน / MARRIED โสด / UN MARRIED หย่าร้ าง / DIVORCE (สมรสโดยไม่ได้ จดทะเบียน โปรดระบุวนั ที่ ...........................)
ศาสนา/RELIGION ............................................... ............................................................................................................................................................................
ที่อยู/่ ADDRESS :……………………………... หมู่ที่................ ตรอก/ซอย..................................... ตาบล/แขวง.......................................
อาเภอ/เขต...................... .................................................... จังหวัด ............................. ....................... รหัสไปรณีย ์ ..............................................
เบอร์มือถือ * .........................................................................

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

ประวัตคิ รอบครัว( FAMILY INFORMATION )
ชื่อสามี/ภรรยา ................................. ................................................. วันเกิด คู่สมรส ........................ .........สัญชาติ........................................
สถานที่เกิด................................. ........................................ อายุ .................................. เบอร์โทร ................................................................
มีบุตร จานวน ........................................... คน
1. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด........................... ..........จังหวัดที่เกิด............ ...........................................
2. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด........ ...............................................
3. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด............................ ...........................
มีพี่ หรื อ น้ อง รวม ......................................... คน
1. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด .............. ...........................................................
อาชีพ.................................................... ที่อยูป่ ัจจุบนั ............................................................................................... ......................................

2. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด ................................ ........................................
อาชีพ.................................................... ที่อยูป่ ัจจุบนั .................................................... ........................................ ........................................

3. . ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด ............... .....................................................
อาชีพ.................................................... ที่อยูป่ ัจจุบนั ................................................................................................. .................................
ประวัตกิ ารศึกษา (PROFESTION INFORMATON)
ระดับการศึกษา ........................................... ............ สถานที่จบการศึกษา ...................................... .............................................................
ประวัตกิ ารทางาน (PROFESTION INFORMATION )
อาชีพ /OCCUPATION : ……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………….
ชื่อบริ ษทั / EMPLOYER’S NAME : ……………………………………………………………………………………………………………………………………...
ลักษณะงานที่ทา .............................................................................................................. .................................................................................
เบอร์โทรติดต่อ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
ที่อยู/่ ADDRESS : ....................................... หมู่ที่................ ตรอก/ซอย..................................... ตาบล/แขวง...........................................
อาเภอ/เขต.............................. .................. จังหวัด ................................... ...................... รหัสไปรณีย ์ .............................. ............................
ท่านเคยได้ รับวีซ่าประเทศใดใน 3 ปี หรื อ ไม่ .............................................................................................................................
หากเคยมีววี ซี ่ าประเทศใดภายใน 3 ปี ได้ รับจากสถานทูตประเทศอะไร...........................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่

เคย

ไม่เคย

หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎิเสธ ...........................................................................................................................................
ชื่ อ/นามสกุล ผู้ตดิ ต่อทีไ่ ทย (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................
ที่อยู/่ ADDRESS : ......................................หมู่ที่................ ตรอก/ซอย............................................ ตาบล/แขวง..................................... .....
อาเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด .................................................. รหัสไปรณีย ์ .....................................................
เบอร์มือถือ .........................................................................

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

