
 

  

 

 
   

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

• ชม หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี 1 ใน 7 สิ.งมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง 

• ชม ป้อมปราการซทิาเดล อดตีที.ต ัIงของหอประภาคารฟาโรส 1 ใน 7 สิ.งมหศัจรรยข์องโลกยคุเกา่ 

• เขา้ชมหอ้งมมัมี.ของพระมหากษตัรยิท์ ัIง 11 พระองค ์

    หนา้ %  จาก %1 13

มนตร์กัคลโีอพตัรา 
6 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS)

 เร ิ.มเพยีง 34,911.- 



• ชม การแสดงพืIนเมอืงอยีปิตโ์บราณ 

** พเิศษเปิดประสบการณล์อ่งเรอืในแมนํ่ Iาไนล ์แมนํ่ Iาที.ยาวที.สดุในโลก ** 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัที. 15-20 ม.ีค. 61 34,911

วนัที. 26 เม.ย.-01 พ.ค. 61 34,911

วนัที. 10-15 พ.ค. 61 34,911

วนัที. 24-29 พ.ค. 61 34,911

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที.ยง คํ.า
โรงแรมที.พกั  
หรอื เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – ไคโร ✈ ✈ ✈

2
ไคโร – กซีา่ – พรีะมดิ – สฟิงซ ์–  

ศนูยก์ลางการทํากระดาษปาปีรสุ – โรงงานผลติหวันํHาหอม 
O O O Grand Pyramids Hotel  

3
ไคโร – อเล็กซานเดรยี – หลมุฝังศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี 

–   ป้อมปราการซทิาเดล – เสาปอมเปย์
O O O Grand Pyramids Hotel  

4
ไคโร – เมมฟิส – ซคัคารา่ – ป้อมปราการไคโรซทิาเดล –  

สเุหรา่โมฮมัหมดัอาล ี– ลอ่งเรอืแมนํ่Hาไนล์
O O O Grand Pyramids Hotel  

5 พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์– ตลาดขา่นเอลคาลลี ี– ไคโร O O O

6 ไคโร – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – ไคโร 

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิอยีปิตแ์อรไ์ลน ์ โดยมเีจา้หน ้ าทีW คอยตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวก

วนัที.สองของการเดนิทาง  ไคโร – กซีา่ – พรีะมดิ – สฟิงซ ์– ศนูยก์ลางการทาํกระดาษปาปีรสุ 

– โรงงานผลติหวันํ Iาหอม  

00.55 น. ออกเดนิทางสูก่รงุไคโร ประเทศอยีปิต ์เทีWยวบนิทีW MS 961

05.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์ (เวลาทอ้งถิWนชา้กวา่

ประเทศไทย 5 ชัWวโมง) นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุ ลกากร นําทา่น

เดนิทางสูเ่มอืงไคโรเมอืงหลวงของประเทศอยีปิตเ์พืWอรับประทานอาหารเชา้

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ 

    หนา้ %  จาก %2 13



จากนัHนนําทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงกซีา่ (Giza) เมอืงใหญอ่นัดบั 3 ของประเทศ

อยีปิต ์นําทา่ชม มหาพรีะมิดแหง่เมอืงกซีา่(Great Pyramid of Giza) คอื 

พรีะมดิคูฟ ู (Khufu) , พรีะมดิคาเฟร (Khafre), พรีะมดิเมนคูเร 

(Menkaure) โดยพรีะมดิคฟู ู นัHนเป็นพรีะมดิทีWใหญแ่ละเกา่แกท่ีWสดุในบรรดา

มหาพีระมดิแห่งเมืองกีซ่า เป็นทีWบรรจุพระบรมศพของกษตัร ิย ค์ ีออปส ์

(Cheops) หรอื ฟาโรหค์ฟูู (Khufu) แหง่ราชวงศท์ีW 4 ซึWงปกครองอาณาจักร

อยีปิตเ์มืWอประมาณกวา่ 4,600 ปีมาแลว้ ใชเ้วลากอ่สรา้งทั HงสิHนประมาณ 30 ปี 

และใชแ้รงงานกวา่แสนคน ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น 1 ใน 7 สิ.งมหศัจรรยข์อง

โลกยคุเกา่และเป็นหนึWงเดยีวในสิWงมหศัจรรยย์คุเกา่ทีWยงัคงอยูถ่งึปัจจบุนั จากนัHน

นําทา่นชมสฟิงซ ์ (Sphinx) ทีWแกะสลักจากหนิธรรมชาต ิ เป็นการผสมกัน

ระหวา่งมนุษยก์บัสงิโต สว่นหวัทีWเหมอืนมนุษยนั์Hน มสีญัลกัษณข์องฟาโรหอ์ยีปิต์

แสดงไวค้อืมเีคราทีWคาง ตรงหนา้ผากมงีแูผแ่มเ่บีHยและมเีครืWองประดบั รัดเกลา้

แบบกษัตรยิ ์ลําตวัมลีกัษณะคลา้ยสงิโต  

**ไมร่วมคา่ขีWอฐู และคา่เขา้ดา้นในพรีะมดิ หากทา่นสนใจ กรณุาตดิตอ่ทีWหวัหนา้ทวัร*์*

ระยะทาง 18 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท ี

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวนั อาหารจนี

บา่ย จากนัHนชมศนูยก์ลางการทาํกระดาษปาปีรสุ (Papyrus Factory) ซึWงเป็นก

ระดาษชนิดแรกของโลกทําจากตน้กก (Papyrus) เพืWอใชบ้ันทกึขอ้ความ

สรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์สําคัญตา่งๆ ในสมัยอยีปิตโ์บราณ จากนัHนชม

โรงงานผลติหวันํ Iาหอม (Perfume Factory) ซึWงกลา่วกนัวา่การทํา นํHาหอมนี ้

เป็นสตูรดั Hงเดมิ ทีWสบืทอดกนัมาตั Hงแตส่มยั พระนางคลโีอพัตรา และทีWนีHยงัเป็น

ศนูยก์ลางแหลง่ผลติหัวนํHาหอมขนาดใหญ่ใหก้ับแบรนดเ์นมยีWหอ้ดังๆหลายยีWหอ้

อกีดว้ย

ระยะทาง 17 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 25 นาท ี

คํ.า รับประทานอาหารคํWา อาหารพืHนเมอืง

เขา้สูท่ีWพัก โรงแรม Grand Pyramids Hotel  หรอืเทยีบเทา่

วนัที.สามของการเดนิทาง   ไคโร – อเล็กซานเดรยี – หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี  

                                           – ป้อมปราการซทิาเดล – เสาปอมเปย ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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นําทา่นเดนิทางไปยังเมอืงอเล็กซานเดรยี (Alexandria) ซึWงเป็นเมอืงใหญ่

อนัดบัสอง รองจากกรงุไคโร เมอืงนีHเคยถกูปกครองโดยชาวเมอืงอยีปิต ์ชาวกรกี 

ชาวโรมัน รวมถงึการครอบครองของราชวงศช์าวมสุลมิตา่งๆ ทําใหเ้มอืงนีHเป็น

แหลง่ผสมผสานศลิปะอยีปิต ์กรกี โรมนั และอสิลามเขา้ดว้ยกนัอยา่งน่าสนใจยิWง 

เมอืงอเล็กซานเดรยีเคยเป็นหมูบ่า้นประมงเล็กๆ เมืWอประมาณ 1,200 ปีกอ่น

ครสิตกาล จนเมืWอ 332 ปีกอ่นครสิตกาล พระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราช 

(Alexander the Great) แหง่ราชวงศอ์าร์กดี จากแควน้มาซโิดเนยี ไดเ้ขา้มา

ยดึครองและมคีําสัWงใหป้รับปรุงขยายเมอืงเพืWอสถาปนาเป็นเมอืงหลวงในสมัย

พระองค ์ พรอ้มทั Hงตั HงชืWอวา่เมอืงอเล็กซานเดรยี และเมอืงนีHยงัเป็นสถานทีWสําคญั

ในตํานานรักอนัยิWงใหญข่องพระนางคลโีอพตัรา (Cleopatra) และจอมทพัผู ้

กลา้แหง่โรมนั มารค์ แอนโทน ี (Mark Antony) ปัจจบุนันีHเป็นเมอืงพักผอ่น

ตากอากาศทีWมชีืWอเสยีงแห่งหนึWงของโลก นําท่านชมหลุมฝงัศพใตด้นิแหง่อ

เล็กซานเดรยี (Catacomb) ซึWงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิWงมหศัจรรย์

ของโลกยคุกลาง เป็นอโุมงคท์ีWเกบ็ศพและทรัพยส์มบตัขิองกษัตรยิอ์ยีปิตโ์บราณ

ระยะทาง 218 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.30 ชม. 

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวนั อาหารพืHนเมอืง

บา่ย นําทา่นชมป้อมปราการซทิาเดล (Citadel) ซึWงในอดตีนัHนคอืทีWตั Hงของประภา

คารฟาโรส (Pharos of Alexandria) ทีWไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิWง

มหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ สรา้งประมาณ 270 ปีกอ่นครสิตศ์กัราช ในรัชสมยั

พระเจา้ปโตเลมทีีW 1 โดยสถาปนกิชืWอ โซสเตรโตส สรา้งดว้ยหนิออ่นแกะสลกั มี

ตะเกยีงขนาดใหญบ่นยอด โดยนักประวตัศิาสตรส์นันษิฐานวา่ในเวลากลางวนัจะ

ปลอ่ยควนั และในเวลากลางคนืจะเป็นแสงไฟสวา่งทีWเห็นไดจ้ากระยะไกล จาก

นัHนนําทา่นชมเสาปอมเปย ์ (Pompey’s Pillar) ซึWงเป็นสิWงสําคญัโบราณใน

สมยัโรมนัปกครองอยีปิต ์ มลีกัษณะเป็นเสาแกรนติสงูประมาณ 27 เมตร คําวา่

ปอมเปยนั์Hนเป็นชืWอเพืWอนสนทิของจเูลยีส ซซีา่ (Julius Caesar) ผูนํ้าทีWย ิWง

ใหญแ่หง่โรมนั ซึWงภายหลงัทั Hงสองไดก้ลายเป็นศตัรกูนั ปัจจบุนันีHเหลอืเพยีงแค่

เสาโบราณแบบกรกี ตั Hงอยูอ่ยา่งโดด่เดน่ และสฟิงซอ์กีสองตวั จากนัHนนําทา่น

เดนิทางกลบักรงุไคโร

คํ.า รับประทานอาหารคํWา อาหารพืHนเมอืง

เขา้สูท่ีWพัก โรงแรม Grand Pyramids Hotel  หรอืเทยีบเทา่

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

                                       – สเุหรา่โมฮมัหมดัอาล ี– ลอ่งเรอืแมนํ่ Iาไนล์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม
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นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมมฟิส (Memphis) เป็นเมอืงหลวงแรกของอาณาจักร

อยีปิตโ์บราณ เมืWอฟาโรหน์าเมอร ์ (Narmer) ไดร้วบรวมอาณาจักรอยีปิต ์รวม

เป็นหนึWงเดยีวได ้ นําทา่นชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ดว้ยหนิอลาบาสเตอรข์อง

ฟาโรหร์ามเสสที. 2 (Ramesses II) ระหวา่งทางยงัมตี ้ นอนิทผาลมัขึH นเป็น

แถวอย่างสวยงามอกีดว้ย จากนัHนนําท่านเดนิทางไปยังเมอืงโบราณซคัคา

รา่(Saqqara)เพืWอชมพรีะมดิขั Hนบันได เป็นสิWงกอ่สรา้งขนาดใหญ ่อกีทั Hงยังใช ้

เป็นสถานทีWฝัWงศพของกษัตรยิ ์ ซอเซอร ์ และเป็นตน้แบบของพรีะมดิในยคุตอ่มา 

จากนัHนนําทา่นเดนิทางกลบัสูก่รงุไคโร 

ระยะทาง 30 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท ี

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวนั อาหารพืHนเมอืง

จากนัHนนําทา่นชม ป้อมปราการไคโรซทิาเดล (Cairo Citadel) สรา้งขึHนในปี 

1176 โดย กษัตรยิซ์าลาดนิ โดยใชห้นิจากพรีามดิมาสรา้งกําแพงเพืWอเป็นป้อม

ปราการป้องกันประเทศจากสงครามครูเสด ภายนอกป้อมสามารถมองเห็น

ทวิทัศนข์องกรงุไคโร สเุหรา่ พพิธิภัณฑ ์ สถานทีWสําคัญทางประวัตศิาสตรอ์กี

มากมาย จากนัHนนําทา่นชม สุเหรา่โมฮมัหมดั อาล ี (Muhammad Ali 

Mosque) ออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรกี สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1848 ใชเ้วลาใน

การสรา้งนานกวา่ 18 ปี นับเป็นสเุหรา่ทีWใหญแ่ละสงูทีWสดุในกรงุไคโร ตรงกลาง

เป็นรปูสีWเหลีWยมมโีดมขนาดใหญ ่ และมโีดมขนาดเล็กรองรับอกี 4 มมุ ตวัอาคาร

สรา้งดว้ยหนิ อลาบาสต ์ตกแตง่ดว้ยโคมไฟระยา้อนังดงามตามแบบศลิปะอสิลาม

คํ.า รบัประทานทานอาหารคํ.าบนเรอื (Dinner Cruise) สมัผสับรรยากาศอนั

งดงามยามคํ.าคนืตลอดสองฝั.งแมนํ่ Iาไนล ์พรอ้มชมการแสดง ระบาํหนา้

ทอ้ง และการแสดงพืIนเมอืงที.นา่ตื.นเตน้

เขา้สูท่ีWพัก Grand Pyramids Hotel  โรงแรม หรอืเทยีบเทา่

วนัที.หา้ของการเดนิทาง พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์– ตลาดขา่นเอลคาลลี ี– ไคโร – กรงุเทพฯ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเขา้ชมพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์ (Egyptian Museum) อนั

เลืWองชืWอ เป็นสถานทีWทีWรวมศลิปะวตัถโุบราณมากมายทีWสดุ ชมโลงศพทองคําแท ้

พรอ้มหนา้กากทองคําของฟาโรหต์ตุนัคาเมน (Tutankhamun) อนัดงักอ้ง

โลก และสมบตัสิว่นตวัอกีมากมายของพระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม พัด ของ

เลน่ตา่งๆ รถศกึและเกา้อีH บรรลงักท์องคํา นอกจากนีH ทา่นยงัจะไดช้มสมบตัอินั

ลํHาคา่อืWนๆ อกีจํานวนมากเชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอื ประณีต สิWงของ

ทั Hงหมดลว้นมอีายเุกา่แกก่วา่ 3,000 ปี  

**พเิศษนําทา่นเขา้ชมหอ้งมมัมี.ของพระมหากษตัรยิท์ ัIง 11 พระองค*์*

เที.ยง รับประทานอาหารกลางวนั อาหารพืHนเมอืง

บา่ย จากนัHนนําท่านไปชอ้ปปิH งสิHนคา้พืHนเมืองอันงดงามที่ตลาดขา่นเอลคาลลี ี

(Khan el-Khalili) ตลาดสําคญัทางการคา้ขายของพืHนเมอืงและ สนิคา้ทีWระลกึ

ทีWใหญท่ีWสดุในกรงุไคโรประเทศอยีปิต ์ ทา่นสามารถเลอืกซืHอของพืHนเมอืงสวยๆ 

มากมาย ไมว่า่จะเป็นขวดนา้หอมทีWทําดว้ยมอื สนิคา้ตา่งๆ เครืWองทองรปูพรรณ

และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีWระลกึพืHนเมอืงตา่งๆ
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โปรแกรม : มนตร์กัคลโีอพตัรา 
6 วนั 3 คนื 
โดยสายการบนิอยีปิตแ์อรไ์ลน ์(MS) 

คํ.า รับประทานอาหารคํWา อาหารพืHนเมอืง

19.30 น. จากนัHนนําทา่นเดนิทางไปยงัสนามบนินานาชาตกิรงุไคโร เพืWอเดนิทางกลบัไปยงักรงุเทพฯ 

22.35 น. นําทา่นเดนิทางกลบัไปยงักรงุเทพฯ โดยสายการบนิอยีปิตแ์อรไ์ลน ์เทีWยวบนิทีW MS 960

วนัที.หกของการเดนิทาง       ไคโร – กรงุเทพฯ

12.35 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ\ในการทีWจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีWทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีWยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีWกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั HงในกรณีทีWทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีHาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึWง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ\ในการเปลีWยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีWยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ\ในการเปลีWยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีWคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ\ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5.เมื.อทา่นทาํการซืIอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ื.อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที.ลกูคา้ตอ้งออกต ัWวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที.ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัIง 

มฉิะน ัIนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัIงส ิIน
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี.ยนแปลงได ้ 

ท ัIงนีIข ึIนอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที.ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

ขอสงวนสทิธิ\การยา้ยเมอืงทีWเขา้พัก เชน่ กรณีทีWเมอืงนัHนมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีWใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีWยนตามความเหมาะสม



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

วนัที. 26 เม.ย.-01 พ.ค. 61 

วนัที. 10-15 พ.ค. 61 

วนัที. 24-29 พ.ค. 61  

 

1. คา่ตัว̂เครืWองบนิ ชั Hนประหยดั ( Economy Class) ทีWระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืWอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีWยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีWระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีWระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีWทอ่งเทีWยวตามรายการ 

7. คา่วซีา่เขา้ประเทศอยีปิต ์

8. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเงื.อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที.) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืWนไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืIอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื.องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ.มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบีIยประกนัเร ิ.มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีIยประกนัเร ิ.มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที.มอีายตุ ัIงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิาร ราคา

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

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง 34,911.-

พกัหอ้งเดี.ยว เพิ.มทา่นละ 4,900.-

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

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

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ.มเตมิเร ื.องโรงแรมที.พกั)
34,911.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัWวเครื.องบนิ ลดทา่นละ 17,000.-
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อตัราคา่บรกิารนีIรวม 

อตัราคา่บรกิารนีIไมร่วม 



2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืWองดืWมทีWสัWงพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํHาหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิHน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีWสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Iามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที.สายการบนิมกีารปรบัขึIนราคา 

4. คา่ขีWอฐูทีWพรีะมดิประมาณ 10 USD 

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

6. คา่นํากลอ้งถา่ยรปูและกลอ้งมอืถอืเขา้สถานทีW ทีWบางสถานทีWเรยีกเกบ็ 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ.งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

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

9. คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถิ.น (ทา่นละ 20 USD) 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพิWม 7%  

 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชัWวโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ี ที.น ั.งจะยนืยนัเมื.อได้ รบัเงนิมดัจาํ

แลว้เทา่น ัIน 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีWเดนิทาง ทีWมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืWอทําการจองควิยืWนวซีา่ ภายใน   

3. วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืWอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที.ตอ้งการออกต ัWวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีW กอ่นออกบตัร

โดยสารทกุครั Hง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีW ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\ไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีWเกดิขึHน 

5. การยืWนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั HนตอนการยืWนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Hงแบบหมูค่ณะและยืWน รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืWอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีW 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัWงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีWยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัWวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนืWองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Hงหมด 

 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์ การเตรยีมเอกสารทีWดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึHน 
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เง ื.อนไขการจอง 

เง ื.อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที.เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที.เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที.เกดิขึIนจรงิ

ขอ้มลูเบืIองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื.นวซีา่และการยื.นขอวซีา่



2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืWนวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพืWอวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึWงบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีWคอ่นขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีWศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรืWองการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีWตนพํานักหรอื

ศกึษาอยูเ่ทา่นัHน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่Wากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริWมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํWากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืWนคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนืWองจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิWงในการยืWนคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สําหรับตดิวซีา่ไมตํ่Wากวา่ 4 หนา้ 

5. ทา่นทีWใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัHนๆ และพาส

ปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีWนัWงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัว̂เครืWองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิ\การเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัว̂เครืWองบนิ ซึWงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 2,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว̂เครืWองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ\เรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีWเกดิขึHน 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัWงทีW Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีWจะนัWงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีWสายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีWมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืWนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีWเครืWองบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(นํHาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีWมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ีWนัWง Long 

leg ขึHนอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีWเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีWเชค็อนิเทา่นัHน 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึHนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Hงหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ\ เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Hงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ̂นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัIงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจาํนวนที.บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (20ทา่นขึIนไป) เนืWองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืWนทีWเดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีWเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึWงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลืWอนการเดนิ

ทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั HงนีHทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีWไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัว̂ และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีWสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื.นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทา

งบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีWเกดิขึHนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืWนวซีา่ / คา่มดัจําตัว̂เครืWองบนิ หรอืคา่ตัว̂เครืWองบนิ 

(กรณีออกตัว̂เครืWองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีWกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัWวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ\ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัIงหมด    

    หนา้ %  จาก %9 13

ขอ้มลูเพิ.มเตมิเร ื.องต ัWวเครื.องบนิและที.น ั.งบนเครื.องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง



9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืWองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีW ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิ\ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัIงหมด 

 

1. เนื.องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี.ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัIนกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น ซึ.งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมี

ความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื.องจากโรงแรมน ัIนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิใ̂นการเรยีกเก็บเงนิเพิ.มเตมิในกรณีที.อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. กรณีทีWมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึHนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ\

ในการปรับเปลีWยนหรอืยา้ยเมอืงเพืWอใหเ้กดิความเหมาะสม 
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ขอ้มลูเพิ.มเตมิเร ื.องโรงแรมที.พกั



1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสาํหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

          ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง เดนิทางหา้ม   

           ชํารดุหรอืขดีเขยีนใดๆท ัIงส ิIนภายในหนงัสอืเดนิทาง (สําหรับทา่นทีWมหีนังสอืเดนิทางเลม่ เกา่ กรณุา    

          นํามาประกอบการยืWนวซีา่ดว้ยเพืWอความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 x 2 นิIว จํานวน 2 ใบ (ใชร้ปูสพี ืIนหลงัขาวเทา่น ัIน  ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , 

สติbกเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครืWองประดบั, รปูทีWมกีารตดัตอ่โดยโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์ชไ้มไ่ด)้  

3. สาํเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื สาํเนาใบเปลี.ยนชื.อ-สกลุ (ถา้เคยเปลี.ยน),สาํเนาทะเบยีน

สมรส, สาํเนาใบหยา่ หรอื สาํเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ),สาํเนาสตูบิตัรกรณีผู ้เดนิทางตํา่

กวา่ 20 ปีบรบิรูณ ์

4. หลกัฐานการเงนิ  

BANK CERTIFICATE หรอื BANK GUARANTEE ทีWออกจากทางธนาคารเทา่นัHน ระบชุืWอเจา้ของบญัช ี

(บคุคลทีWออกคา่ใชจ้า่ย) ตอ้งสะกดชื.อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบคุคลทีWเจา้ของบญัชอีอกคา่

ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื.อ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยชดัเจน ฉบบัภาษาองักฤษ และ

ใชย้ ื.นไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลงัจากธนาคารออกให ้

***ทางสถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชฝีากประจาํหรอืกระแสรายวนั*** 

            
5. หลกัฐานการทาํงาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัIน)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงินเดอืน, วนัเริWมทํางานและชว่งเวลาที่

อนุมตัใิหล้าหยดุ ตอ้งมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นยื.นวซีา่ ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีWมชีืWอของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทั Hง เซน็ชืWอรับรองสําเนาและประทบัตราบรษัิทฯ (อายสํุาเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)พรอ้ม

ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีWกําลงัศกึษาอยู(่สถานทตู

ไมร่บัเอกสารที.เป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีาย ุ 1 เดอืนกอ่นยื.นวซีา่) ตอ้งสะกด

ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6. กรณีที.เด็กอายตุํ.ากวา่ 20 ปี ขอสาํเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิ

ทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีWอาจ

จะเกดิขึHนโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั Hงแนบสําเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีWอาจจะ

เกดิขึHนโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั Hงแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

  เอกสารประกอบการขอวซีา่อยีปิต ์  

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื.นประมาณ 15 วนัทาํการ 

การยื.นวซีา่ ไมต่อ้งมาแสดงตนที.สถานทตู
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- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัIงกบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง

ไปตา่งประเทศกบัใคร โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีWอาจจะเกดิ

ขึHนโดยคดัฉบบัจรงิจากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั Hงแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั HงแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาหรอืมารดาเพืWอรับรองแก่

บตุรดว้ย 

- กรณีเด็กที.บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผู ้

ดแูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

6. เบอรม์อืถอืที.ตดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์

7. กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีWแนบมาใหถ้กูตอ้งและเป็นความจรงิเทา่นัHน เนืWองจากเป็นขอ้มลู   

      ทีWตอ้งสง่ใหก้บัทางสถานฑตู ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ   

      ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

8. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ัIน 

*** สถานทตูไมส่ามารถใหด้งึเลม่ ขณะที.กาํลงัพจิารณาวซีา่อยูใ่นทกุกรณี*** 

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศอียิปต์ 
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด……………………………………………………………………………………………………  

6. ประเทศที่เกิด………………………………………………………………………………………………… 

7. สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน                 แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หย่า         แยกกันอยู่                           หม้าย 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอำนาจปกครอง/ดูแลผู้

เยาว์ 

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

11. ที่อยู่บ้าน และ อีเมล์ของผู้ขอ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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    หมายเลขโทรศัพท์.................................................................. 

12. อาชีพปัจจุบัน........................................................................................................ 

13. ชื่อบริษัท ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์  /  สำหรับนักเรียน/นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของสถาบันศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

14. ชื่อนามสกุลบิดา.................................................................................................................................. 

     ชื่อนามสกุลมารดา............................................................................................................................... 

  

15. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักอยู่ของผู้ร้องขอ 

      ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกให้(เจ้าบ้าน/บริษัท/องค์กร)  

          ตามที่ระบุในช่อง 31 และ 32  

สิ่งที่ช่วยในการดำรงชีพ      อื่นๆ (โปรดระบุ)   

   เงินสด     สิ่งที่ช่วยในการดำรงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผู้จัดหาให้ 

   ชำระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพำนักมีผู้ออกให้ 

   ชำระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว    ชำระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี.ยวขอ้งใดๆท ัIงส ิIน ท ัIงนีI
บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัIน 
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