วันแรก
21.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่ อาคารผุ้โดยสารขาออก สนามบินสุวรรณภูมัน
ิช้ 4 เคาน์เตอร์สายการบิน EGYPT AIR
ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

วันที่สอง

สนามบินนานาชาติไคโร • อเล็กซานเดรีย • โรงละครโรมัน • ป้อมปราการเคตเบย์ • หอสมุดแห่
งอเล็กซาน เดรีย • สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย • เสาปอมเปย์
 (-/กลางวัน/เย็น)
บินลัดฟ้าไปยัง ทวีปแอฟริกา ด้วยเที่ยวบิน MS961 จุดกาเนิดแห่งอารยธรรมของโลก สู่ประเทศที่
ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่ที่สุด และยังไม่สามารถค้นหาคาตอบได้ในหลายเรื่องที่ ประเทศอียิปต์

00.50 น.

04.20

ถึง สนามบินนานาชาติไคโร เมืองหลวงของประเทศ ผ่านที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลา
ท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.) มุ่งหน้าสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เมืองท่าสาคัญของ
อียิปต์ตั้งแต่ในยุคโบราณ และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศในปัจจุบัน ตั้งอยู่ทางเหนือสุด
ของประเทศริมกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งถือเป็นจุดที่แม่น้าไนล์สิ้นสุด โดยอเล็กซานเดรียนั้นมีชื่อ
ในประวัติศาสตร์ในช่วงประมาณ 332 ปี ก่อนศริสตกาล ตรงกับสมัยมหาราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของ
กรีก นั่นคือกษัตริย์มาซิโดเนีย อเล็กซานเดอร์ที่ 3 และยังเคยเป็นสถานที่ตั้งของประภาคารฟาโรสแห่
งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre) 1 ใน

สิ่งปลูกสร้างที่จักรวรรดิโรมันทิ้งไว้ในช่วงศตวรรษที่ 2 และได้มีการปรับปรุงแก้ไขจากความทรุดโทรม
มาโดยตลอด จนที่ท่านจะได้เห็นในปัจจุบันนั้น จะเป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นมาใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 4
ซึ่งถือว่ามีเพียงแห่งเดียวในอียิปต์เท่านั้น ประกอบไปด้วยอัฒจันทน์หินอ่อนสีขาวและสีเทาจานวน 13
ชั้น เว้ยแต่ชั้นแรกที่ทาจากหิน แกรนิตเพื่อสร้างความแข็งแรงของโครงสร้าง เรียงตัวในลักษณะของ
เกือกม้า สามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 700 – 800 คน แม้จะผ่านกาลเวลาและภัยธรรมชาติมานานับการ
แต่โรงละครแห่งนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในหลักฐานสาคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์

จากนั้น

ให้ท่านได้ ถ่ายรูปกับ ป้อมปราการเคตเบย์ (Qaitbay's Citadel) สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 15 ติด
กับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดย
สุลต่านเคตเบย์แห่งอาณาจักร
ออตโตมัน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นใน
การเผยแพร่ศาสนาอิสลามใน
ดินแดนแห่งลุ่มแม่น้าไนล์ บน
พื้นที่เดิมของประภาคารฟาโรส
แห่งอเล็กซานเดรีย แต่ในวันที่
11 ก.ค. 1882 นั้นป้อมปราการ
หลังนี้ถูกทิ้งระเบิดจากกองทัพ

ของสหราชอาณาจักร และถูกทิ้งไว้จนรัฐบาลมีคาสั่งให้บูรณะในปี 1952 และเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์
ทางทะเลและนาวิกโยธิน
เข้ า ชม หอสมุ ด แห่ ง อเล็ ก ซานเดรี ย (Library of Alexandria) ที่ ไ ด้ รั บ ยกย่ อ งว่ า เป็ น แหล่ ง
วิทยาการแห่งแรกของโลก เนื่องจากเป็นที่เก็บตาราเรียน วรรณกรรม จดหมายเหตุ และบันทึกต่างๆ
บนกระดาษปาปิรุสเมืองกว่า 2,000 ปีมาแล้ว นอกจากนั้น นักโบราณคดียังค้นพบว่ามีห้องที่มีเวที
ขนาดใหญ่ถึง 13 ห้อง สามารถจุผู้คนได้มากถึง 5,000 คน จึงสันนิษฐานว่าจะเป็นแหล่งการเรียน
การสอนที่มีแบบแผนแห่งแรกๆ ของโลก ว่ากันว่าในสมัยของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชนั้น
อเล็กซานเดรียเป็นศูนย์รวมของปัญญาชนชาวกรีกจากการที่มีตาราต่างๆ มากมายในการค้นคว้าหา
ความรู้ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่หอสมุดแห่งนี้ถูกเผาทาลายในยุคของพระนางคลีโอพัตรา เอกสาร
ส่วนมากถูกทาลายไปจนหมดสิ้น สาหรับอาคารในปัจจุบันนั้นได้รับการสร้างขึ้นใหม่ด้วยแรงสมัยส
นุนจากหลายส่วนจนสามารถเปิดให้บริการได้อีกครั้งในปี 2002

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่ า นชม สุ ส านแห่ ง อเล็ ก ซานเดรี ย (Catacombs Of Alexandria) ค าว่ า คาตาโกมบ์ นั้ น
หมายถึงสุสานใต้ดินที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเป็นคาที่มีในสมัยจักรวรรดิโรมัน ประกอบกับเป็นสุสาน
แบบที่โรมันนิยม จึงสันนิษฐานว่าคาตาโกมบ์แห่งอเล็กซานเดรียสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 1 – 2 ซึ่ง

สถานที่แห่งนี้นั้นเป็นอีก 1 รูปแบบของสุสานของกษัตริย์อียิปต์ นอกเหนือจากรูปแบบพีรมิด และ
แบบวิหารที่เจาะเข้าไปในเขา สุสานแห่งนี้นั้นถูกค้นพบโดยบังเอิญ เมื่อปี 1900 หลังจากลาลาก
เกวียนหล่นลงไปในสุสานแห่งนี้ โดยภายในนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ชั้น เป้นชั้นปลงศพ ชั้นฝังศพ
และชั้น สาหรั บ เป็น ที่ร วมญาติ ของผู้ เสี ย ชีวิ ต คาดว่ าในยุ คหลั งใช้ เป็น ที่ ฝังศพของชาวโรมันด้วย
เนื่องจากมีการขุดค้นพบศพเป็นจานวนมากกว่า 50,000 ศพ ถัดไปไม่ไกลนั้นจะมี

เสาปอมเปย์ (Pompey's Pillar) เสาต้นนี้ตั้งตาม
ชื่ อ สหายคนสนิ ท ของจู เ ลี ย ส ซี ซ าร์ ผู้ น าของ
สาธารณรัฐโรมัน และเป็น 1 ใน 3 กงสุลใหญ่ของ
สาธารณรัฐ ที่ในตอนหลังนั้นเป็นศัตรูกันและได้
หลบหนี ม าที่ นี่ ก่ อ นถู ก ชาวเมื อ งสั ง หาร ตั ว เสา
สร้ า งด้ ว ยหิ น แกรนิ ต แดงเพี ย งก้ อ นเดี ย วจาก
เมื อ งอั สวานทางตอนใต้ข องอี ยิ ป ต์ สูงประมาณ
20.46 เมตร รวมฐานแล้วประมาณ 26.85 เมตร
หนักราว 285 ตัน หัวเสาโรมันแบบคอรินเทียสนั้น
สร้างต่อเติมเข้ามาในปี 297 เพื่อราลึกถึงชัยชนะที่

ค่่า
ที่พัก
วันที่สาม
เช้า

จักรพรรดิไดโอคลีเชียนมีต่อสงครามจลาจลในอเล็กซานเดรีย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
Oasis Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
มหาพีระมิดแห่งกีซ่า • จุชมวิวพาโนราม่า • มหาสฟิงซ์ ศูนย์สาธิตท่ากระดาษปาปิรุส และ
น่าหอม • พีระมิดแห่งซัคคาร่า
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
น่าท่านชม มหาพีร ะมิดแห่งกีซ่า (3 Great Pyramids of Giza) ด้านนอก อันประกอบไปด้วย
มหาพีระมิดคูฟู มหาพีระมิดคาเฟร และมหาพีระมิดเมนคู ถือเป็นกลุ่มพีมิดที่ใหญ่ที่สุดในอียิปต์ และ
ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเพียงหนึ่งเดียวที่ยัง สามารถข้ามกาลเวลามาจนถึง
ปัจจุบัน โดยพีระมิดนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อ เป็นสถานที่บรรจุพระบรมศพของ 3 กษัตริย์ ได้แก่ คีออปส์
(CHEOPS) หรือ คูฟู , พีระมิดแห่งที่สอง คือ พีระมิดของคาเฟร (โอรสของคูฟู) และแห่งที่สาม
พีระมิดของเมนเคอเร (โอรสของคาเฟร) มีขนาดลดหลั่นกันไป องค์พีระมิดที่สูงสุดนั้นเคยมีความสูง
ถึง 147 เมตร แต่พังทลายลงมีเหลือ 134 เมตร สร้างขึ้นเมื่อก่อนคริสตกาล

ประมาณ 2,500 ปี นับอายุจนถึงปัจจุบันก็กว่า 4,500 ปี ใช้เวลาในการสร้างประมาณ 20 ปี ซึ่งนับว่า
สร้างเสร็จเร็วมากถ้าเทียบกับขนาดและการเคลื่อนย้ายหินที่เป็นส่วนประกอบของมหาพีระมิด โดย
ก้อนหินที่ใช้นามาสร้างนั้น พบว่ามีลักษณะและองค์ประกอบใกล้เคียงกับก้อนหินของเมืองอัสวาน ซึ่ง
อยู่ทางตอนใต้ของของไคโรกว่า 860 กิโลเมตร วิศวกรและนักโบราณคดีคานวณด้วยวิธีปกติ พบว่า
ต้องใช้เวลาถึง 65 ปี ในการย้ายก้อนหินไปยังจุดที่ตั้งของมหาพีระมิดทั้ง 3 นี้ ถือเป็นพีระมิดที่ยิ่งใหญ่

และสมบูรณ์ที่สุดในอียิปต์ การสร้างพีระมิดขึ้นมาเป็นยอดแหลมนั้น ซึ่งชี้ไปที่ดวงดาวต่างๆ นั้นก็
เพราะว่าชาวอียิปต์เชื่อว่า ดวงวิญญาณของฟาโรห์จะใช้ยอดนี้เป็นเส้นทางเชื่อมเสด็จระหว่างโลกนี้กับ
โลกหน้า เพราะชาวไอยคุปต์เชื่อว่า พีระมิดคือสิ่งเชื่อมโยงระหว่างฟาโรห์ที่ สิ้นพระชนม์ไปแล้ ว กั บ
อาณาจักรของพระองค์ และจะกลับมายังร่างเดิมของพระองค์ จึงได้มีการนาทรัพย์สมบัติมากมาย
เหลือคณาพร้อมข้าราชบริพาล ฝังไปพร้อมกับร่างของพระองค์ เพื่อให้พระองค์ได้ใช้ในวันที่กลับคือสู่
ร่าง นอกจากมหาพีระมิดทั้ง 3 แล้ว แต่ละพีระมิดยังมีพิระมิดบริ วาร อีกพีระมิดละ 3 องค์ บ้างก็
สันนิษฐานกันว่าเป็นพีระมิดของพระมเหสีของแต่ละพระองค์

จากนั้น

พาท่านสู่ จุดชมวิวพาโนรามา ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก นับเป็นจุดที่ท่านจะได้เห็นพีระมิดทั้ง 3
เรียงรายกันอย่างสวยงาม ให้ท่านได้เห็นความยิ่งใหญ่ และสง่างามของสุสานที่ยังหาหลักฐานที่แน่ชัด
ในการสร้างไม่ได้ และยังมีเรื่องลี้ลับอีกมากมายให้ท่านได้ศึกษา จากนั้นให้ท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ
มหาสฟิงซ์ (The Great Sphinx) ผู้พิทักษ์ครึ่งสิงโต ครึ่งมนุษย์ สฟิงซ์ยักษ์แห่งกีซ่า ถือเป็นสฟิงซ์ที่
ใหญ่ที่สุดในโลก แกะสลักจากหินภูเขาก้อนขนาดใหญ่ สันนิฐานว่าซึ่งใบหน้าของสฟิงซ์อาจจะเป็นพระ
พักตร์ของฟาโรห์คาเฟรก็ได้ สฟิงซ์เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของกษัตริย์ หรือเป็นสัตว์ที่มีชาญฉลาด
และมีพลังเพื่อปกป้องพระศพและทรัพย์สมบัติภายในพีรามิดแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ส่วนจมูกของสฟิงซ์
นั้นได้ถูกทาลายเนื่องจากถูกใช้เป็นเป้าซ้อมยิงปืนของทหารในเวลานั้น

เที่ยง
จากนัน

จากนัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พาท่านชม การสาธิตและผลิตกระดาษปาปีรุส กระดาษแบบแรกของโลกโดยเรียกชื่อตามวั ตถุดิบ
ของการดาษนั่นคือต้นปารีรุส หรือต้นกก ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอี ยิปต์ในสมัยนั้นคิดค้น
ขึ้นมาเพื่อใช้แทนการบันทึกผ่านหิน ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตุการณ์สาคัญต่างๆ ใน
สมัยอียิปต์โบราณ พร้อมแวะชม โรงงานผลิตหัวน่าหอม ซึ่งมีกระบวนการการผลิตตามต้นตาหรับ
สมัยพระนางคลีโอพัตรา ว่ากันว่ากลิ่นน้าหอมของพระนางคลีโอพัตรานั้น ทาให้บุรุษที่แข็งแกร่งอย่าง
จูเลียส ซีซาร์ยังต้องสยบ ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
พาท่านสู่ เมืองซัคคาร่า (Saqqara) ทางตอนใต้ของกรุงไคโร บริเวณอันเป็นที่ตั้งของเมืองเมมฟิส
เมืองหลวงเดิมในสมัยอียิปต์โบราณ โดยมีสิ่งสาคัญคือ พีระมิดแห่งแรกของโลกนั่นเอง น่าท่านชม
พีระมิดขันบันไดซัคคารา (Step Pyramid of Saqqara) เป็นพีระมิดที่อายุเก่าแก่มาก เป็นพีระมิด
4 ชั้น ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ ซอเซอร์ ในราชวงศ์ที่ 3 ราว 2600 ปีก่อนศริสตกาล เพื่อ
ใช้เป็นทางเสด็จสู่สรวงสวรรค์เดินทางไปกับเทพเจ้ารา พีระมิดขั้นบันไดยังเป็นต้นแบบของปีรามิดใน
ยุคต่อมา รอบๆ องค์พีรามิดยังประกอบไปด้วยวิหาร แท่นบูชา ห้องเก็บของและห้องโถง ซึ่งสอดรับ

และเอื้อประโยชน์หน้าที่ซึ่งกันและกันอย่างลงตัว โดยอิมโฮเทปเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ ใกล้ๆกันยังมี
พีระมิดโค้ง (Bent Pyramid) เป็นต้นแบบของพีระมิดแห่งกีซ่าที่คุ้นตากัน โดยแรกเริ่มนั้นสร้างโดย
ตั้งองศาไว้ที่ 54 องศา แต่หลังจากการสร้างไปได้ระยะหนึ่งแล้วจึงทราบว่าจุดบรรจบของพีระมิดจะสูง
กว่าที่จะมีความมั่นคง จึงได้เปลี่ยนเป็น 43 องศา จึงทาให้ตัวพีระมิดโค้งลง แล้วถือว่าเป็นองศาที่ทามา
ใช้สร้างพีระมิดในยุคหลังทั้งหมด

ค่่า
ที่พัก

บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม
Oasis Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ • สุเหร่าโมฮัมเม็ด อาลี • ตลาดผ้าฝ้ายอียิปต์ • ดินเนอร์ล่อง
แม่น่าไนล์ พร้อมโชว์ระบ่าหน้าท้องและระบ่าพืนเมือง
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เดิ น ทางไปยั พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ
อี ยิ ป ต์ (Egyptian Museum) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ไคโร เป็นพิพิธภัณฑ์สาคัญของประเทศอียิปต์
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวมสิ่งสะสม
และโบราณวัตถุอียิปต์โบราณ กว่า 120,000
ชิ้ น พร้ อ มชมโลงศพทองค าแท้ ห นั ก 110
ก.ก. พร้อมหน้ากากทองคา ของฟาโรห์ตุตัน
คาเมน และสมบัติส่วนตัวอีกมากมาย ของพระองค์ เช่น เตียง บรรทม, รถศึก และสมบัติสาคัญอีกชิ้น
ที่จัดแสดงคือ บัลลังก์ทองที่มีชื่อเสียงของตุตันคามุน พนักพิงบัลลังก์เป็นภาพสลัก ที่มเหสี อเคเซนา
มุน เจิมน้าหอมให้ตุตันคามุน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น่าท่านชม ป้อมซาลาดีนหรือป้อมซิทาเดล (Citadel) ป้อมปราการ สมัยอิสลามรุ่งเรืองในอียิปต์
ป้อมนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี 1176 โดย กษัตริย์ซาลามดิน โดยใช้หินจากปิรามิด แห่ง กีซ่า มาสร้างกาแพง
เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันประเทศจากสงครามครูเสด ป้อมซิทาเดลเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะ
ภายนอกป้อมสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโร ใกล้ๆ กันเป็นที่ตั้งของ สุเหร่าโมฮัมหมัด อาลี
(Muhammad Ali Mosque) ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก ใช้เวลาในการสร้างนานกว่า 18 ปี
นับเป็นสุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร

ตัวอาคารสร้างจากหินอลาบาสเตอร์ (Alabaster) ผู้สร้างต้องการให้มีรูปแบบเหมือน Blue Mosque
ที่อิสตันบูล แต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในสุเหร่า ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม
อย่างสวยงาม
จากนันพาท่านชมและเลือกซือสินค้า ณ ตลาดผ้าฝ้าย ที่ขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพ สามารถระบายเหงื่อได้
ดี มีความเบา สวมใส่สบาย โดยในสมัยก่อนนั้นมักถัดและทอเพื่อถวยแก่ฟาโรห์และพระราชวงศ์ อีก
ทั้งยังนิยมนามาเป็นผ้าปูที่นอน ด้วยสภาพภูมิอากาศและทางธรณี ทาให้เอื้อต่อคุณภาพของฝ้ายใน
อียิปต์นั่นเอง
น่าท่านกลับเข้าโรงแรมที่พัก เพื่อเตรียมตัวส่าหรับมือค่่าสุดพิเศษ กับ การรับประทานอาหารมื้อค่า
ท่ามกลางบรรยากาศสุดเอ็กคลูซีฟบนแม่น้าที่ยาวที่สุดในโลกอย่างแม่น้าไนล์ ท่านจะได้ลิ้มรสอาหาร
พร้อมชมการแสดงโชว์ต่างๆ อาทิเช่น ระบาหน้าท้อง Belly dance และการแสดงพื้นบ้านต่างๆเช่น
Egypt tanoura dance

ค่่า
ที่พัก

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
Oasis Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า
เช้า

เที่ยง

หมู่ บ้ า นคริ ส เตี ย น คอร์ ป ติ ก ไคโร • Ben Ezra Synagogue • ตลาดข่ า น • ถนนมุ ย ส์ •
สนามบินนานาชาติไคโร
 (เช้า/กลางวัน/เย็น)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เยี่ยมชมหมู่บ้านคริสเตียน คอร์ปติก ไคโร
(Coptic Cairo) เป็ น ศู น ย์ ร วมชุ ม ชนคริ ส
เตียนในอียิปต์แห่งเดียวของอียิปต์ซึ่งมีอายุ
ยาวนานนับตั้งแต่โรมันเข้ามามีบทบาทใน
การจัดการอียิปต์ และถึงแม้ชาวเปอร์ เซี ย
จะสามารถยึ ด ครองอี ยิ ป ต์ ต่ อ จากที่ ก รุ ง
คอนสแตนตินล่มสลายแล้ว แต่ชุมชมแห่งนี้
ก็ ยั งคงอยู่ จ วบจนถึ งปัจจุ บัน มี ลูก ปลู ก สร้างสาคั ญ อย่ าง โบสถ์ คริ สต์ เก่า โบสถ์ ล อย (Hanging
Church) โบสถ์ของกรีกออร์ทอดอกซ์ แห่ง St.George นอกจากนั้นก็ยังเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์
คอปติค (Coptic museum) ซึ่งจัดแสดงประวัติของศิลปคอปติคจาก สมัย Greco-Roman ถึง ยุค
อิสลาม และ โบสถ์ยิว Ben Ezra ถือเป็นย่านเล็กๆ ที่น่าเยี่ยมชม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาท่านเลือกซื้อของฝากนานาชนิด ณ แหล่งของฝากที่ใหญ่ที่สุดในไคโรที่ ตลาดข่าน เอล คารี
รี่ (Khan el-Khalili) ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องทองแดง ทองเหลือง เครื่องเทศ ขวด
น้าหอม ของที่ระลึก ของใช้ ของกิน ร้านกาแฟ มากมาย ซึ่งตลาดแห่งนี้นับเป็นตลาดที่มีความเก่าแก่
มาก โดยได้รับการบูรณะในช่วงศตวรรษที่ 16 โดยอาคารโดยรอบนั้นสร้างและบูรณะในสมัยสุลต่าน
Al-Ghuri ต่อเนื่องกับตลาดข่านนั้นคือ ถนนมุยส์ (Muizz Street) 1 ในถนนสายเก่าแก่ของไคโรซึ่ง
องค์การสหประชาชาติได้ยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมอันล้าค่าของโลกอิสลาม บริเวณทางทิศเหนือ
ของถนนนั้ น จะมี ป ระตู Bab Zuweila 1 ใน 3 ประตู ที่ สร้ างขึ้ น ในสมั ย ออตโตมั น ด้ว ยความงาม
โดยรอบของถนนแห่งนี้นั้น ทาให้มีคนกล่าวขนานนามว่า เป็น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

ค่่า
23.30 น.
วันที่หก
12.40 น.

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ ท่าสนามบินนานาชาติไคโร
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ MS960
**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วยความประทับใจ

 (-/-/-)

เริ่มเดินทาง

26 ต.ค. 62

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว (หน่วย : บาท)
วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ อียิปต์ 6 วัน 3 คืน
อเล็กซานเดรีย - ไคโร -กีซ่า – ซัคคารา โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (MS)
เด็กอายุ 2-11
เด็กอายุ 2-11
ปี พักกับ
ปี พักกับ
เดินทางกลับถึง
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ 1
พักเดี่ยว
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ท่าน
(เตียงเสริม)
(เตียงเสริม)
39,900
39,900
31 ต.ค. 62
39,900
4,000
39,900

39,900

39,900

4,000

39,900

39,900

39,900

4,000

14 ม.ค. 63

39,900

39,900

39,900

4,000

28 ม.ค. 63

39,900

39,900

39,900

4,000

14 พ.ย. 62

19 พ.ย. 62

12 ธ.ค. 62

17 ธ.ค. 62

9 ม.ค. 63
23 ม.ค. 63

MS961 / MS960

** คณะเดินทางจานวน 20 ท่านต่อกรุ๊ป**
รายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณีลูกค้ามีตั๋วแล้วหักออก

✓
✓
✓
✓
✓

ราคา
10,000

อัตราค่าบริการรวม
ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-CAI-BKK) สายการบินอียิปต์แอร์
EGYPT AIR (MS)
ภาษีน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้าดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

✓
✓
✓
✓

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นาเที่ยวคนไทย
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 3,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 2,000,000 บาท
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจาตัว
ของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าวีซ่าอียิปต์ 3,000 บาท / ท่าน
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าน้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,
ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การ
นัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่าทิปคนขับ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD / ท่าน
การส่ารองที่นั่ง
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรือ
ยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์เพิ่ม เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง

2. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 20,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการ
เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชาระก่อน
เดินทาง 45 วัน)
3. กรณียกเลิก
3.1 ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางต้องทาก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจาให้ทั้งหมด
ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
3.2 ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่ มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
4. กรณีเจ็บป่วย
4.1 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ
จะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ได้ตามความเป็นจริง
5. กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ)
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตั๋วหรือชาระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
6. ในการจองทัวร์ควรเผื่อเวลาจองทัวร์อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจอง
คิววีซ่า ในกรณีที่ท่านทาการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
7. หลังการจองทัวร์ 20 วัน กรุณาแนบสแกน COPY หน้าพาสปอร์ตและใบกรอกข้อมูลคาร้องในการขอยื่นวี
ซ่าส่งกลับมา เพื่อกรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า
8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่
ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
9. กรณีท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมที่พักและสถานทีท่องเที่ยว
❖ ส่าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3
ท่าน บริษัทฯขอแนะน่าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า
❖ การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท่าให้ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้อง
คู่ Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชัน
❖ มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอียิปต์นัน อาจจะมีความแตกต่างกันกับมาตรฐานระดับสากล และใน
โปรแกรมที่ ร ะบุ ชื่อและระดั บ มาตรฐานของโรงแรมนั นจะเป็ น การรั บ รองมาตรฐานระดั บ ดาวของ
หน่วยงานการท่องเที่ยวของประเทศตุรกีเท่านัน ไม่สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้
รายละเอียดเพิ่มเติม
➢ บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
➢ เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทาง
เพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น หนังสือเดินทางห้ามขาด ห้ามชารุด ห้ามเปียกน้า ห้ามสแตมป์ตัวการ์ตูนหรือสแตมป์
อย่างอื่นที่ไม่ใช่สแตมป์จากศุลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเป็นเอกสารราชการ สาคัญอย่างยิ่ง ไม่เช่นนั้น
พาสปอร์ตของท่านจะไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ โดยทางทัวร์จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆได้ทุก
กรณี
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การ
ประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคน
เข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
หรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้
เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)

➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศ
แบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชาระเหมาขาด
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชารุดจากสายการบิน
➢ กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุ
ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
➢ ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินและไม่
สามารถเปลี่ยนชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ้น ตามอัตราค่าน้ามันหรือค่าเงินแลกเปลี่ยน ทาง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ปรับราคาตั๋วดังกล่าว
➢ เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วทั้งหมด
➢ กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่าทัวร์
ทั้งหมด
➢ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหน้าปัจจุบัน ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม
อาจทาให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้า
เปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทาพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
➢ กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์
ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม
ของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
➢ กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้
รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ที่ชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น
➢ กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการ
เข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

* ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์อย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัด
จาเพื่อประโยชน์ของท่านเอง**

เอกสารการขอวีซ่าประเทศอียิปต์
*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา***
1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 3 หน้า ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่ม
เก่า ที่เคยได้รับ วีซ่าจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น หรือวีซ่าประเทศ อื่นๆ ให้ท่านแนบมาด้วย
2. รูปถ่ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พื้นหลังสีขาวอายุไม่เกิน 6 เดือน ห้ามถ่ายด้วยตัวเอง

รูปจะต้องเป็นภาพหน้าตรง กรุณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชัดเจน และมองเห็นหูทั้งสองข้าง ห้ามสวมแว่นหรือ
เครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ห้ามสวมแว่น และห้ามตกแต่งภาพจากคอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมีการ
เปรียบเทียบรูปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวีซ่าที่เกิน
6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรูปใหม่ และโปรดเลือกเสื้อผ้าที่ไม่ซ้ากับชุดเดิม ทางสถานทูตฯ เข้ มงวดเรื่องรูปถ่าย
มาก หากท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด ท่านอาจต้องเสียเวลาไปถ่ายรูปและต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยื่นวีซ่า
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ,เปลี่ยนนามสกุล
6. ใบสมรส,ใบหย่า,สูติบัตร(เด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี )
7. หลักฐานการทางาน
• กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ (คัดลอกไว้ไม่เกิน
1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า) แปลเป็นภาษาอังกฤษ
• กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า (ทพ.4), (พค. 0403)
• กรณีผู้เดินทางเป็นพนักงานบริษัทฯจดหมายรับรองการทางานฉบับภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่
พาสปอร์ต ตามพาสปอร์ต ตาแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาว่าจ้าง วันที่ได้รับอนุมัติให้ลา (ให้ใช้ “TO WHOM IT
MAY CONCERN” ไม่ต้องระบุชื่อสถานทูตในการยื่น )
• กรณีที่เป็นข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด(มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
• กรณีราชการที่เกษียณอายุ ต้องแนบสาเนาบัตรข้าราชการบาเหน็จบานาญ
• กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยู่และระบุชั้นปีที่ศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ(มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
• อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะนาตัวชี้แจงสถานะและรายได้ของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ
** ในกรณีที่ เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี **
กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์:เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
• เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดาและมารดา บิดาและมารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่า
การเขตหรืออาเภอ เท่านั้นและให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว

• เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
• เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
• ในกรณีที่บิดามารดา ได้แยกทางกันนั้น จาเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะต้องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต้อง
ทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ถ้าในกรณีทะเบียนหย่า ระบุชัดเจนว่า ผู้เยาว์ อยู่
อานาจการปกครอง ของ บิดา หรือ มารดา ก็ใช้แทนกันได้ พร้อม แปลเป็น ภาษา อังกฤษ พร้อมใบสูติบัตร ของ
ผู้เยาว์ เพื่อใช้ในการเชี่ยมโยงความสัมพันธ์
8. หลักฐานทางการเงิน
สาเนา BOOK BANK ส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ซึ่งจะต้อง
เป็นบัญชีเดียวกันเท่านั้น ดังนี้
● จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ที่ออกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไม่
ต้องระบุสถานทูต) โดยต้องเป็นฉบับจริงและระบุจานวนเงินมี ซึ่งจะต้องออกจดหมายมาไม่เกิน 30 วันนับจาก
วันที่จะยื่นวีซ่า พร้อมทั้งสาเนา BOOK BANK ย้อนหลัง 6 เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือต้องมี 6 หลักขึ้นไป ต่อ 1
ท่าน และอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปัจจุบันที่ยื่นวีซ่า (ต้องมีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ ห้าม!!! ทาการโอนเงิน
เข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!
● กรณี เ งิ น ฝากประจ า ที่ ไ ม่ ส ามารถปรั บ ยอดได้ ท่ า นต้ อ งขอหนั ง สื อ รั บ รองทางการเงิ น จากทางธนาคาร
(STATEMENT) โดยให้ธนาคารระบุว่าท่านมีเงินคงอยู่ในบัญชีฝากประจา (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น) และในการขอหนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ได้ คิวยื่นวีซ่า และ ให้แนบสาเนาสมุด
บัญชีเงินฝากประจาย้อนหลังมาด้วย
(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี)

ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

● จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
● หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน, สาเนาทะเบียนสมรส
- พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้
- เพื่อนและสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตร ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กันได้
- ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้
● กรุณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้รับรองค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งอัพเดทยอดเงิน ณ เดือน
ปัจจุบัน (ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า)และหนังสือรับรองเงินฝากที่ออกให้โดยธนาคาร(Bank Guarantee)
โดยต้องระบุชื่อผู้เดินทาง ที่ต้องการจะรับรองค่าใช้จ่าย

** หมายเหตุ **
•
•
•
•
•

วีซ่าอียิปต์ไม่ต้องแสดงตัว ณ สถานฑูต
เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่ 20-30 วัน ทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ในบาง
กรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กาหนด
ระหว่างพิจารณาทางสถานฑูตจะไม่เก็บเล่มไว้
ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าดาเนินการของทัวร์
การพิจารณาผล VISA ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น
บริษัทเป็นเพียงตัวแทนที่คอยอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็นความ
จริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ผ่านทุกกรณี ***

ข้อมูลค่าร้องขอยื่น วีซ่า ประเทศอียิปต์
***** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซ่า *****
ประวัติส่วนตัว (PERSONAL INFORMATION)
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ
.......................................................................................................................................(ตามหน้า
พาสปอร์ต)
ชื่อ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล )
………………………………………………….……………………………………………………….
สถานะภาพ : แต่งงาน / MARRIED โสด / UN MARRIED หย่าร้าง / DIVORCE (สมรสโดยไม่ได้จด
ทะเบียน โปรดระบุวันที่ ...........................)
ศาสนา/RELIGION
.....................................................................................................................................................................
......................................................
ที่อยู่/ADDRESS :……………………………... หมู่ที่................ ตรอก/ซอย..................................... ตาบล/แขวง
.......................................
อาเภอ/เขต.......................................................................... จังหวัด .................................................... รหัส
ไปรณีย์ ..............................................
เบอร์มือถือ * ......................................................................... E-MAIL: *
.......................................................................................................
ประวัติครอบครัว( FAMILY INFORMATION )
ชื่อสามี/ภรรยา .................................................................................. วันเกิด คู่สมรส .................................
สัญชาติ........................................

สถานที่เกิด......................................................................... อายุ .................................. เบอร์โทร
................................................................
มีบุตร จ่านวน ........................................... คน
1. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด
.......................................................
2. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด
.......................................................
3. ชื่อ .................................................................................. วันเกิด.....................................จังหวัดที่เกิด
.......................................................
มีพี่ หรือ น้อง รวม ......................................... คน
1. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด
.........................................................................
อาชีพ.................................................... ที่อยูป่ ัจจุบัน
.....................................................................................................................................

2. ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด
........................................................................
อาชีพ.................................................... ที่อยูป่ ัจจุบัน
....................................................................................................................................
3. . ชื่อ-นามสกุล .................................................................. เพศ................................วันเกิด
....................................................................

อาชีพ.................................................... ที่อยูป่ ัจจุบัน
..................................................................................................................................
ประวัติการศึกษา (PROFESTION INFORMATON)
ระดับการศึกษา ....................................................... สถานที่จบการศึกษา
...................................................................................................
ประวัติการท่างาน (PROFESTION INFORMATION )
อาชีพ /OCCUPATION :
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
.
ชื่อบริษัท / EMPLOYER’S NAME :
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
ลักษณะงานที่ทา
.....................................................................................................................................................................
..........................
เบอร์โทรติดต่อ :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………
ที่อยู่/ADDRESS : ....................................... หมู่ที่................ ตรอก/ซอย..................................... ตาบล/แขวง
...........................................
อาเภอ/เขต................................................ จังหวัด
......................................................... รหัสไปรณีย์ ..........................................................
ท่านเคยได้รับวีซ่าประเทศใดใน 3 ปี หรือ ไม่
.............................................................................................................................

หากเคยมีวีวีซ่าประเทศใดภายใน 3 ปี ได้รับจากสถานทูตประเทศอะไร
...........................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่

เคย

ไม่เคย

หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎิเสธ
...........................................................................................................................................
ชื่อ/นามสกุล ผู้ติดต่อที่ไทย (ภาษาอังกฤษ)
.................................................................................................................................................
ที่อยู่/ADDRESS : ......................................หมู่ที่................ ตรอก/ซอย............................................ ตาบล/
แขวง.......................................... อาเภอ/เขต.......................................................... จังหวัด
.................................................. รหัสไปรณีย์ .....................................................
เบอร์มือถือ ......................................................................... E-MAIL :
.......................................................................................................

