วันแรก สนามบินสุ วรรณภูมิ
21.30 น.
พร้อมกันที่ อาคารผุโ้ ดยสารขาออก สนามบินสุ วรรณภูมิชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิน EGYPT AIR ประตู 8
เคาน์ เตอร์ Q โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน **บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**
วันทีส่ อง
00.50 น.

สนามบินนานาชาติไคโร • อเล็กซานเดรีย • โรงละครโรมัน • ป้ อมปราการเคตเบย์ • หอสมุดแห่ งอเล็กซานเดรีย •
สุ สานแห่ งอเล็กซานเดรี ย • เสาปอมเปย์
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
บินลัดฟ้าไปยัง ทวีปแอฟริกา ด้วยเที่ยวบิน MS961 จุดกาเนิดแห่งอารยธรรมของโลก สู่ ประเทศที่ครั้งหนึ่งเคย
ยิง่ ใหญ่ที่สุด และยังไม่สามารถค้นหาคาตอบได้ในหลายเรื่ องที่ ประเทศอียิปต์

ถึ ง สนามบินนานาชาติไคโร เมื องหลวงของประเทศ ผ่านที่ ตรวจคนเข้าเมื องและศุ ลกากร (เวลาท้องถิ่ นช้ากว่า
ประเทศไทย 5 ชม.)
 พาท่ านเข้ าสู่ โรงแรม พร้ อมรับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
มุ่งหน้าสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เมืองท่าสาคัญของอียิปต์ต้ งั แต่ในยุคโบราณ และเป็ นเมืองที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 2 ของประเทศในปั จจุบนั ตั้งอยูท่ างเหนื อสุ ดของประเทศริ มกับทะเลเมดิเตอร์ เรเนี ยน ซึ่ งถือเป็ นจุดที่แม่น้ า
ไนล์สิ้ นสุ ด โดยอเล็ ก ซานเดรี ย นั้นมี ชื่ อในประวัติศ าสตร์ ใ นช่ วงประมาณ 332 ปี ก่ อนศริ ส ตกาล ตรงกับ สมัย
มหาราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของกรี ก นัน่ คือกษัตริ ยม์ าซิ โดเนี ย อเล็กซานเดอร์ ที่ 3 และยังเคยเป็ นสถานที่ต้ งั ของ
ประภาคารฟาโรสแห่ งอเล็กซานเดรี ย 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก ชม โรงละครโรมัน (Roman Amphitheatre)

1 ในสิ่ งปลู กสร้ างที่จกั รวรรดิ โรมันทิ้งไว้ในช่ วงศตวรรษที่ 2 และได้มีการปรับปรุ งแก้ไขจากความทรุ ดโทรมมา
โดยตลอด จนที่ท่านจะได้เห็นในปั จจุบนั นั้น จะเป็ นรู ปแบบที่สร้างขึ้นมาใหม่ในสมัยศตวรรษที่ 4 ซึ่ งถือว่ามีเพียง
แห่ งเดียวในอียิปต์เท่านั้น ประกอบไปด้วยอัฒจันทน์หินอ่อนสี ขาวและสี เทาจานวน 13 ชั้น เว้นแต่ช้ นั แรกที่ทาจาก
หิ นแกรนิ ตเพื่อสร้างความแข็งแรงของโครงสร้าง เรี ยงตัวในลักษณะของเกือกม้าสามารถจุผชู ้ มได้ประมาณ 700 –
800 คน

จากนั้น

ให้ท่านได้ ถ่ ายรู ปกับ ป้ อมปราการเคตเบย์ (Qaitbay's Citadel) สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 15 ติดกับทะเลเมดิเตอร์ เร
เนี ยน โดยสุ ลต่านเคตเบย์แห่ งอาณาจักรออตโตมัน ซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นในการเผยแพร่ ศาสนาอิสลามในดินแดนแห่ ง
ลุ่มแม่น้ าไนล์ บนพื้นที่เดิมของประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรี ย แต่ในวันที่ 11 ก.ค. 1882 นั้นป้ อมปราการหลัง

นี้ถูกทิง้ ระเบิดจากกองทัพของสหราชอาณาจักร และถูกทิง้ ไว้จนรัฐบาลมีคาสั่งให้บูรณะในปี 1952 และเปลี่ยนเป็ น
พิพิธภัณฑ์ทางทะเลและนาวิกโยธิน

จากนั้นพาท่าน ถ่ ายรู ปด้ านหน้ า หอสมุดแห่ งอเล็กซานเดรี ย (Library of Alexandria) ที่ได้รับยกย่องว่าเป็ นแหล่ง
วิทยาการแห่ งแรกของโลก เนื่ องจากเป็ นที่เก็บตาราเรี ยน วรรณกรรม จดหมายเหตุ และบันทึกต่างๆ บนกระดาษ
ปาปิ รุ สเมืองกว่า 2,000 ปี มาแล้ว สันนิ ษฐานว่าจะเป็ นแหล่งการเรี ยนการสอนที่มีแบบแผนแห่ งแรกๆ ของโลก ว่า
กันว่าในสมัยของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ มหาราชนั้น อเล็กซานเดรี ยเป็ นศูนย์รวมของปัญญาชนชาวกรี กจากการที่มี
ตาราต่างๆ มากมายในการค้นคว้าหาความรู ้ แต่เป็ นที่น่าเสี ยดายที่หอสมุดแห่ งนี้ ถูกเผาทาลายในยุคของพระนางคลี
โอพัตรา เอกสารส่ วนมากถูกทาลายไปจนหมดสิ้ น

เทีย่ ง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พาท่ านชม สุ สานแห่ งอเล็กซานเดรี ย (Catacombs Of Alexandria) คา
ว่าคาตาโกมบ์น้ นั หมายถึ งสุ สานใต้ดินที่มนุ ษย์สร้ างขึ้น โดยเป็ นคาที่มีในสมัยจักรวรรดิ โรมัน ประกอบกับเป็ น
สุ สานแบบที่โรมันนิ ยม จึงสันนิ ษฐานว่าคาตา
โกมบ์ แ ห่ ง อเล็ ก ซานเดรี ยสร้ า งขึ้ นในช่ ว ง
ศตวรรษที่ 1 – 2 ซึ่ งสถานที่แห่ งนี้ น้ นั เป็ นอีก 1
รู ป แ บ บ ข อ ง สุ ส า น ข อ ง ก ษั ต ริ ย์ อี ยิ ป ต์
นอกเหนื อจากรู ปแบบพีรมิด และแบบวิหารที่
เจาะเข้า ไปในเขา สุ ส านแห่ ง นี้ นั้นถู ก ค้น พบ
โดยบังเอิญเมื่อปี 1900 หลังจากลาลากเกวียน
หล่นลงไปในสุ สานแห่งนี้ โดยภายในนั้นจะถูก
แบ่งออกเป็ น 3 ชั้น เป็ นชั้นปลงศพ ชั้นฝั งศพ
และชั้นสาหรับเป็ นที่รวมญาติของผูเ้ สี ยชี วิต คาดว่าในยุคหลังใช้เป็ นที่ฝังศพของชาวโรมันด้วย เนื่ องจากมีการขุด
ค้นพบศพเป็ นจานวนมากกว่า 50,000 ศพ ถัดไปไม่ไกลนั้นจะมี เสาปอมเปย์ (Pompey's Pillar) เสาต้นนี้ ต้ งั ตาม
ชื่อสหายคนสนิทของจูเลียส ซีซาร์ ผูน้ าของสาธารณรัฐโรมัน และเป็ น 1 ใน 3 กงสุ ลใหญ่ของสาธารณรัฐ ที่ในตอน
หลังนั้นเป็ นศัตรู กนั และได้หลบหนี มาที่นี่ก่อนถูกชาวเมืองสังหาร ตัวเสาสร้างด้วยหิ นแกรนิ ตแดงเพียงก้อนเดี ยว
จากเมืองอัสวานทางตอนใต้ของอียิปต์สูงประมาณ 20.46 เมตร หัวเสาโรมันแบบคอริ นเทียสนั้นสร้างต่อเติมเข้ามา
ในปี 297 เพื่อราลึกถึงชัยชนะที่จกั รพรรดิไดโอคลีเชียนมีต่อสงครามจลาจลในอเล็กซานเดรี ย

ค่า

 บริการอาหารเย็น ณ โรงแรม

ทีพ่ กั

Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันทีส่ าม

มหาพีระมิดแห่ งกีซ่า • จุดชมวิวพาโนราม่ า • มหาสฟิ งซ์ ศูนย์ สาธิตทากระดาษปาปิ รุ ส และนา้ หอม • พีระมิดแห่ ง
ซัคคาร่ า
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

เช้ า

นาท่านชม มหาพีระมิดแห่ งกีซ่า (3 Great Pyramids of Giza) ด้ านนอก อันประกอบไปด้วย มหาพีระมิดคูฟู มหา
พีระมิดคาเฟร และมหาพีระมิดเมนคู ถื อเป็ นกลุ่มพีมิดที่ใหญ่ที่สุดในอียิปต์ และถื อเป็ น 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของ
โลกยุคโบราณเพียงหนึ่งเดียวที่ยงั สามารถข้ามกาลเวลามาจนถึงปั จจุบนั โดยพีระมิดนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็ นสถานที่
บรรจุ พระบรมศพของ 3 กษัตริ ย ์ ได้แก่ คีออปส์ (CHEOPS) หรื อ คู ฟู , พีระมิดแห่ งที่สอง คื อ พีระมิดของคาเฟร

(โอรสของคูฟู) และแห่ งที่สาม พีระมิดของเมนเคอเร (โอรสของคาเฟร) มีขนาดลดหลัน่ กันไป องค์พีระมิดที่สูงสุ ด
นั้นเคยมีความสู งถึง 147 เมตร แต่พงั ทลายลงมีเหลือ 134 เมตร สร้างขึ้นเมื่อก่อนคริ สตกาล

ประมาณ 2,500 ปี นับอายุจนถึงปั จจุบนั ก็กว่า 4,500 ปี ใช้เวลาในการสร้างประมาณ 20 ปี ซึ่ งนับว่าสร้างเสร็ จเร็ ว
มากถ้าเทียบกับขนาดและการเคลื่ อนย้ายหิ นที่เป็ นส่ วนประกอบของมหาพีระมิด โดยก้อนหิ นที่ใช้นามาสร้ างนั้น
พบว่ามีลกั ษณะและองค์ประกอบใกล้เคียงกับก้อนหิ นของเมืองอัสวาน ซึ่ งอยู่ทางตอนใต้ของของไคโรกว่า 860
กิโลเมตร วิศวกรและนักโบราณคดี คานวณด้วยวิธีปกติ พบว่าต้องใช้เวลาถึง 65 ปี ในการย้ายก้อนหิ นไปยังจุดที่ต้ งั
ของมหาพีระมิดทั้ง 3 นี้ ถือเป็ นพีระมิดที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในอียิปต์ การสร้างพีระมิดขึ้นมาเป็ นยอดแหลม
นั้น ซึ่ งชี้ ไปที่ดวงดาวต่างๆ นั้นก็เพราะว่าชาวอียิปต์เชื่ อว่า ดวงวิญญาณของฟาโรห์จะใช้ยอดนี้ เป็ นเส้นทางเชื่ อม
เสด็จระหว่างโลกนี้ กบั โลกหน้า เพราะชาวไอยคุปต์เชื่ อว่าพีระมิดคือสิ่ งเชื่ อมโยงระหว่างฟาโรห์ที่สิ้นพระชนม์ไป
แล้วกับอาณาจักรของพระองค์ และจะกลับมายังร่ างเดิมของพระองค์ จึงได้มีการนาทรัพย์สมบัติมากมายเหลือคณา
พร้ อมข้าราชบริ พาล ฝั งไปพร้ อมกับร่ างของพระองค์ เพื่อให้พระองค์ได้ใช้ในวันที่ กลับคื อสู่ ร่าง นอกจากมหา

พีระมิดทั้ง 3 แล้ว แต่ละพีระมิดยังมีพิระมิดบริ วาร อีกพีระมิดละ 3 องค์ บ้างก็สันนิษฐานกันว่าเป็ นพีระมิดของพระ
มเหสี ของแต่ละพระองค์
นาท่ านสู่ จุดชมวิวพาโนรามา ให้ท่านถ่ ายรู ปเป็ นที่ระลึก นับเป็ นจุดที่ท่านจะได้เห็นพีระมิดทั้ง 3 เรี ยงรายกันอย่าง
สวยงาม ให้ท่านได้เห็นความยิง่ ใหญ่และสง่างามของสุ สานที่ยงั หาหลักฐานที่แน่ชดั ในการสร้างไม่ได้ และยังมีเรื่ อง
ลี้ลบั อีกมากมายให้ท่านได้ศึกษา

จากนั้น

กรณีที่ท่านใดสนใจขี่อิฐ ให้ ติดต่ อที่หัวหน้ าทัวร์ โดยมีค่าบริการประมาณ 10 – 20 USD และแนะนาให้ ท่านให้ ทปิ
แก่คนดูแลอิฐคนละประมาณ 1-2 USD
ให้ท่าน ถ่ ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ มหาสฟิ งซ์ (The Great Sphinx) ผูพ้ ิทกั ษ์ครึ่ งสิ งโต ครึ่ งมนุษย์ สฟิ งซ์ยกั ษ์แห่งกีซ่า
ถือเป็ นสฟิ งซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แกะสลักจากหิ นภูเขาก้อนขนาดใหญ่ สันนิฐานว่าซึ่ งใบหน้าของสฟิ งซ์อาจจะเป็ น
พระพักตร์ ของฟาโรห์คาเฟรก็ได้ สฟิ งซ์เปรี ยบเสมือนเป็ นตัวแทนของกษัตริ ย ์ หรื อเป็ นสัตว์ที่มีชาญฉลาดและมี

พลังเพื่อปกป้ องพระศพและทรัพย์สมบัติภายในพีรามิด แต่เป็ นที่น่าเสี ยดายที่ส่วนจมูกของสฟิ งซ์น้ นั ได้ถูกทาลาย
เนื่องจากถูกใช้เป็ นเป้ าซ้อมยิงปื นของทหารในเวลานั้น

เทีย่ ง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น พาท่ านชม การสาธิตและผลิตกระดาษปาปี รุ ส กระดาษแบบแรกของโลกโดยเรี ยกชื่อตามวัตถุดิบของการ
ดาษนัน่ คือต้นปารี รุส หรื อต้นกก ซึ่ งถือเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวอียปิ ต์ในสมัยนั้นคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้แทนการ
บันทึกผ่านหิ น ใช้บนั ทึกข้อความสรรเสริ ญเทพเจ้าและเหตุการณ์ สาคัญต่างๆ ในสมัยอียิปต์โบราณ พร้ อมแวะชม
โรงงานผลิตหัวน้าหอม ซึ่ งมีกระบวนการการผลิตตามต้นตาหรับ สมัยพระนางคลีโอพัตรา ว่ากันว่ากลิ่ นน้ าหอม
ของพระนางคลีโอพัตรานั้น ทาให้บุรุษที่แข็งแกร่ งอย่างจูเลียส ซี ซาร์ ยงั ต้องสยบ ให้ท่านได้เลือกซื้ อตามอัธยาศัย

จากนั้น

พาท่านสู่ เมืองซัคคาร่ า (Saqqara) ทางตอนใต้ของกรุ งไคโร บริ เวณอันเป็ นที่ต้ งั ของเมืองเมมฟิ ส เมืองหลวงเดิ ม
ในสมัยอียปิ ต์โบราณ ดยมีสิ่งสาคัญคือพีระมิดแห่งแรกของโลกนัน่ เอง นาท่านชมพีระมิดขั้นบันไดซัคคารา (Step
Pyramid of Saqqara) เป็ นพีระมิดที่อายุเก่าแก่มาก เป็ นพีระมิด 4 ชั้น ใช้เป็ นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริ ย ์ ซอ
เซอร์ ในราชวงศ์ที่ 3 ราว 2600 ปี ก่อนศริ สต รอบๆ องค์พีรามิดยังประกอบไปด้วยวิหาร แท่นบูชา ห้องเก็บของและ
ห้องโถง ซึ่ งสอดรับและเอื้อประโยชน์หน้าที่ซ่ ึ งกันและกันอย่างลงตัว โดยอิมโฮเทปเป็ นสถาปนิกผูอ้ อกแบบ มอง
ออกไปเล็กน้อยกันยังมี พีระมิดโค้ ง (Bent Pyramid) เป็ นต้นแบบของพีระมิดแห่งกีซ่าที่คุน้ ตากัน โดยแรกเริ่ มนั้น
สร้ างโดยตั้งองศาไว้ที่ 54 องศา แต่หลังจากการสร้ างไปได้ระยะหนึ่ งแล้วจึงทราบว่าจุดบรรจบของพีระมิดจะสู ง
กว่าที่ จะมี ความมัน่ คง จึ งได้เปลี่ ยนเป็ น 43 องศา จึ งทาให้ตวั พีระมิ ดโค้งลง แล้วถื อว่าเป็ นองศาที่ทามาใช้สร้ าง
พีระมิดในยุคหลังทั้งหมด

ค่า

 บริการอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารโรงแรม

ทีพ่ กั

Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันทีส่ ี่

พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติอียิปต์ • สุ เหร่ าโมฮัมเม็ด อาลี • ตลาดผ้ าฝ้ ายอียิปต์ • ดินเนอร์ ล่องแม่ น้าไนล์ พร้ อมโชว์
ระบาหน้ าท้องและระบาพืน้ เมือง
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม

เช้ า

เดินทางไปยั พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) พิพิธภัณฑ์ไคโร เป็ นพิพิธภัณฑ์สาคัญของ
ประเทศอียปิ ต์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็ นที่เก็บรวบรวมสิ่ งสะสมและโบราณวัตถุอียปิ ต์โบราณ กว่า 120,000 ชิ้น พร้อม
ชมโลงศพทองคาแท้หนัก 110 กก. พร้ อมหน้ากากทองคา ของฟาโรห์ตุตนั คาเมน และสมบัติส่วนตพระองค์อีก

มากมาย ของพระองค์ เช่น เตียง บรรทม, รถศึก และสมบัติสาคัญอีกชิ้นที่จดั แสดงคือ บัลลังก์ทองที่มีชื่อเสี ยงของตุ
ตันคามุน พนักพิงบัลลังก์เป็ นภาพสลัก ที่มเหสี อเคเซนามุน เจิมน้ าหอมให้ตุตนั คามุน
**ไม่ รวมค่ าเข้ าห้ องมัมมี่ฟาห์ โรของราชวงศ์ ราคาประมาณ 180 อิยปิ ต์ ปอนด์ **

เทีย่ ง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่ านชม ป้ อมซาลาดีนหรื อป้ อมซิทาเดล (Citadel) ป้ อมปราการ สมัย
อิสลามรุ่ งเรื องในอียิปต์ ป้ อมนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี 1176 โดย กษัตริ ยซ์ าลามดิน โดยใช้หินจากปิ รามิด แห่ ง กีซ่า มา
สร้างกาแพงเพื่อเป็ นป้ อมปราการป้ องกันประเทศจากสงครามครู เสด ใกล้ๆ กันเป็ นที่ต้ งั ของ สุ เหร่ าโมฮัมหมัด อาลี
(Muhammad Ali Mosque) ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวกรี ก ใช้เวลาในการสร้างนานกว่า 18 ปี นับเป็ นสุ เหร่ าที่
ใหญ่และสู งที่สุดในกรุ งไคโรตัวอาคารสร้างจากหิ นอลาบาสเตอร์ (Alabaster) ผูส้ ร้างต้องการให้มีรูปแบบเหมือน
Blue Mosque ที่อิสตันบูล แต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในสุ เหร่ า ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม
อย่างสวยงาม

จากนั้นพาท่านชมและเลือกซื้อสิ นค้ า ณ ตลาดผ้าฝ้าย ที่ข้ ึนชื่อว่ามีคุณภาพ สามารถระบายเหงื่อได้ดี มีความเบา สวม
ใส่ สบาย โดยในสมัยก่อนนั้นมักถัดและทอเพื่อถวยแก่ฟาโรห์และพระราชวงศ์ อีกทั้งยังนิ ยมนามาเป็ นผ้าปูที่นอน
ด้วยสภาพภูมิอากาศและทางธรณี ทาให้เอื้อต่อคุณภาพของฝ้ายในอียปิ ต์นนั่ เอง
นาท่ านกลับเข้ า โรงแรมที่พัก เพื่ อเตรี ยมตัวสาหรั บมื้ อค่า สุ ดพิเศษ กับ การรั บประทานอาหารมื้ อค่ า ท่า มกลาง
บรรยากาศสุ ดเอ็กคลูซีฟบนแม่น้ าที่ยาวที่สุดในโลกอย่างแม่น้ าไนล์ ท่านจะได้ลิ้มรสอาหารพร้อมชมการแสดงโชว์
ต่างๆ อาทิเช่น ระบาหน้าท้อง Belly dance และการแสดงพื้นบ้านต่างๆเช่น Egypt tanoura dance

ค่า

 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

Mercure Cairo Le Sphinx Hotel หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันทีห่ ้ า

หมู่บ้านคริ สเตียน คอร์ ปติก ไคโร • Ben Ezra Synagogue • ตลาดข่ าน • ถนนมุยส์ • สนามบินนานาชาติไคโร
 (เช้ า/กลางวัน/เย็น)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เยี่ยมชมหมู่บา้ นคริ สเตียน คอร์ ปติก ไคโร (Coptic Cairo) เป็ นศูนย์รวมชุ มชนคริ สเตียนในอียิปต์แห่ งเดี ยวของ
อียิปต์ซ่ ึ งมีอายุยาวนานนับตั้งแต่โรมันเข้ามามีบทบาทในการจัดการอียิปต์ และถึงแม้ชาวเปอร์ เซี ยจะสามารถยึด
ครองอียิปต์ต่อจากที่กรุ งคอนสแตนตินล่มสลายแล้ว แต่ชุมชมแห่ งนี้ ก็ยงั คงอยู่จวบจนถึ งปั จจุบนั มีลูกปลูกสร้าง
ส าคัญ อย่ า ง โบสถ์ ค ริ ส ต์ เ ก่ า โบสถ์ ล อย (Hanging Church) โบสถ์ ข องกรี ก ออร์ ท อดอกซ์ แห่ ง St.George

เช้ า

นอกจากนั้นก็ยงั เป็ นที่ต้ งั ของ พิพธิ ภัณฑ์ คอปติค (Coptic museum) ซึ่งจัดแสดงประวัติของศิลปคอปติคจาก สมัย
Greco-Roman ถึง ยุคอิสลาม และ โบสถ์ ยวิ Ben Ezra ถือเป็ นย่านเล็กๆ ที่น่าเยีย่ มชม

เทีย่ ง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นพาท่านเลือกซื้อของฝากนานาชนิด ณ แหล่งของฝากที่ใหญ่ที่สุดในไคโรที่ ตลาดข่ าน เอล คารีรี่ (Khan elKhalili) ไม่วา่ จะเป็ น เสื้ อผ้า เครื่ องประดับ เครื่ องทองแดง ทองเหลือง เครื่ องเทศ ขวดน้ าหอม ของที่ระลึก ของใช้
ของกิน ร้านกาแฟ มากมาย ซึ่ งตลาดแห่งนี้นบั เป็ นตลาดที่มีความเก่าแก่มาก โดยอาคารโดยรอบนั้นสร้างและบูรณะ
ในสมัยสุ ลต่าน Al-Ghuri ต่อเนื่องกับตลาดข่านนั้นคือ ถนนมุยส์ (Muizz Street) 1 ในถนนสายเก่าแก่ของไคโรซึ่ ง
องค์การสหประชาชาติได้ยกย่องว่าเป็ นสถาปั ตยกรรมอันล้ าค่าของโลกอิสลาม บริ เวณทางทิศเหนื อของถนนนั้นจะ
มีประตู Bab Zuweila 1 ใน 3 ประตูที่สร้างขึ้นในสมัยออตโตมัน ด้วยความงามโดยรอบของถนนแห่งนี้น้ นั ทาให้มี
คนกล่าวขนานนามว่า เป็ น พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

ค่า

 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ ท่าสนามบินนานาชาติไคโร
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน EGYPT AIR เที่ยวบินที่ MS960
**บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง**

23.30 น.

วันทีห่ ก สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
12.40 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ ยความประทับใจ

 (-/-/-)

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

หมายเหตุ :
1. ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าของสายการบิน,สายการบินยกเลิกบิน , การเปลีย่ นแปลงไฟล์ท
บินรวมถึงเวลาบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจาก
เจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้งจากไทยและต่ างประเทศ หรื อ สภาพอากาศแปรปรวน หรื อ เกิด
เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ การปิ ดของสถานที่ท่องเทีย่ วต่ างๆรวมถึงร้ านอาหารโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ น
โปรแกรมตามความเหมาะสม)
2. อาหารท้ องถิ่น รู ปแบบ วัตถุดิบและรสชาติจะเป็ นไปตามรสนิยมของคนท้ องถิ่น ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในรสชาติของ
อาหาร
3. โรงแรมทีร่ ะบุในรายการทัวร์ เป็ นเพียงโรงแรมที่นาเสนอเบื้องต้ นเท่ านั้น ซึ่งอาจมีการเปลีย่ นแปลงแต่ โรงแรมทีเ่ ข้ าพักจะ
เป็ นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน

4. ลูกค้ าจะต้ องปฎิบัติตามกฎระเบียบข้ อบังคับของสถานที่ท่องเทีย่ วต่ างๆ เพื่อประโยชน์ ของท่ านเองและบุคคลอื่น
5. ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของนักท่ องเทีย่ วเอง หรื อ ในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
6. รู ปภาพในโปรแกรมเป็ นรู ปภาพเพื่อใช้ ประกอบการโฆษณาเท่ านั้น

**ทั้งนี้ ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางทุกหน้ าอย่ างถี่ถ้วน หากลูกค้ าจ่ ายเงินมัดจาแล้ว
ทางบริษทั ฯจะถือว่ าลูกค้ ายอมรับในเงื่อนไขทั้งหมด**

อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว (หน่ วย : บาท)

วันเดินทางและราคา มหัศจรรย์ อียปิ ต์ 6 วัน 3 คืน
อเล็กซานเดรีย - ไคโร -กีซ่า – ซัคคารา โดยสายการบินอียปิ ต์ แอร์ (MS)
เริ่มเดินทาง เดินทางกลับถึง

10 ต.ค. 63

15 ต.ค. 63

24 ต.ค. 63

29 ต.ค. 63

19 พ.ย. 63

24 พ.ย. 63

03 ธ.ค. 63

08 ธ.ค. 63

31 ธ.ค. 63

05 ม.ค. 64

รายละเอียดเพิม่ เติม
ในกรณี ลูกค้ามีตวั๋ แล้วหักออก

เด็กอายุ 2-11 ปี

เด็กอายุ 2-11 ปี

พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน
(เตียงเสริม)

พักกับ
พักเดีย่ ว
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
(เตียงเสริม)

เทีย่ วบิน

ผู้ใหญ่

MS961 10OCT 23.55-04.20
MS960 14OCT 23.05-13.10

33,900

33,900

33,900

4,000

33,900

33,900

33,900

4,000

32,900

32,900

32,900

4,000

35,900

35,900

35,900

5,000

37,900

37,900

37,900

5,000

MS961 24OCT 23.55-04.20
MS960 28OCT 23.10-12.40
MS961 20NOV 00.50-06.15
MS960 23NOV 23.10-12.40
MS961 04DEC 00.50-06.15
MS960 07DEC 23.10-12.40
MS961 01JAN 00.50-06.15
MS960 04JAN 23.10-12.40

ราคา

10,000

** คณะเดินทางจานวน 24 ท่ านต่ อกรุ๊ป**
อัตราค่ าบริการรวม












ตั๋วเครื่ องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ป (BKK-CAI-BKK) สายการบินอียปิ ต์ แอร์ EGYPT AIR (MS)
ภาษีนา้ มันและภาษีสนามบินทุกแห่ ง
ค่ าระวางนา้ หนักกระเป๋าไม่ เกิน 23 กก.กระเป๋าถือขึน้ เครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่ อ 1 ใบ
ค่ าทีพ่ กั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
ค่ าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, นา้ ดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ ารถโค้ ชรับ-ส่ งสถานทีท่ ่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ ามัคคุเทศก์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วคนไทย
ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และ หัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ค่ ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีทไี่ ด้ รับอุบัติเหตุระหว่ างการเดินทาง
ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรั พย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง วงเงินคุ้มครองอาหารเป็ นพิษ (โดย
แพทย์ จะต้ องระบุในใบรับรองแพทย์ ว่า อาหารเป็ นพิษเท่านั้น)
(หมายเหตุ: ค่ าประกันอุบัติเหตุสาหรั บเด็กที่มีอายุต่ากว่ า 6 เดือน และ ผู้ใหญ่ อายุมากกว่ า 75 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ ค่า
สิ นไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่งของสั ญญาฯ)

อัตราค่ าบริการไม่ รวม





ค่ าวีซ่าประเทศอียปิ ต์ ท่ านละ 3,000 บาท
ค่ าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่ าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่ างชาติ
ค่ านา้ หนักกระเป๋าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกาหนด 20 กิโลกรัมต่ อท่าน
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่ มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์ -โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ , ซั กรี ดที่ไม่ ได้ ระบุ ไว้ ใน
รายการ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุด
 งาน,การถู ก ปฏิ เ สธไม่ ใ ห้ อ อกและเข้ า เมื อ งจากเจ้ า หน้ า ที่ต รวจคนเข้ า เมื อ งและเจ้ า หน้ า ที่ก รมแรงงานทั้ ง ที่เ มื อ งไทยและ
ต่ างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 ค่ าขี่อูฐ , ค่ าเข้ าพีระมิด , ค่ าเข้ าชมมัมมี่กษัตริย์ฟาโรห์ และรายการอื่นทีเ่ สี ยค่ าเข้ าชมนอกเหนือจากรายการทัวร์
 ค่ าทิปคนขับ ไกด์ ท้องถิ่น และหัวหน้ าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD / ท่ าน

การสารองทีน่ ั่ง
1. บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์คณะเดินทาง 15 ท่านขึน้ ไป กรณีไม่ ถึง 15 ท่าน ทางบริษัทจะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
หรื อเปลีย่ นแปลงราคาค่ าทัวร์ เพิม่ เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้ งให้ ท่านทราบล่วงหน้ า 20 วันก่อนการเดินทาง
2. กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ า ก่ อนการเดินทาง พร้ อมชาระมัดจา 20,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่า 30
วันมิฉะนั้นถือว่ าท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่ วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่ อนเดินทาง 45 วัน)
3. กรณียกเลิก
3.1 ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวนั หยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
3.2 ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น
4. กรณีเจ็บป่ วย
4.1 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่ านไปยังคณะต่ อไปแต่ ท้ ังนี้ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทาง ได้ ตามความ
เป็ นจริง
5. กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้ องออกตั๋วภายใน เช่ น (ตั๋วเครื่ องบิน ,ตั๋วรถทัวร์ ,ตั๋วรถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่
เจ้ าหน้ าที่ทุกครั้ งก่ อนทาการออกตั๋วหรื อชาระค่ าทัวร์ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรั บเปลี่ยนไฟล์ ทบินหรื อเวลาบินโดยไม่ ได้
แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าหากเกิดข้ อผิดพลาดใดๆ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
6. ในการจองทัวร์ ควรเผื่อเวลาจองทัวร์ อย่ างน้ อย 40-45 วัน ก่ อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่ องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณีที่
ท่านทาการจองเข้ ามาล่าช้ ากว่าทีก่ าหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้ าหน้ าทีอ่ กี ครั้ง
7. หลังการจองทัวร์ 20 วัน กรุ ณาแนบสแกน COPY หน้ าพาสปอร์ ตและใบกรอกข้ อมูลคาร้ องในการขอยื่นวีซ่าส่ งกลับมา เพื่อ
กรอกข้ อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า
8. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่ านไม่ ได้ รับการพิจารณาวีซ่าไม่ ว่าด้ วยเหตุ ผล
ใดๆ ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
9. กรณีท่านไม่ ได้ รับการพิจารณาวีซ่าไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี

โรงแรมทีพ่ กั และสถานทีท่องเทีย่ ว
 สาหรับห้ องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้น กรณีเดินทางเป็ นผู้ใหญ่ 3 ท่ าน บริ ษัทฯขอแนะนา
ให้ ท่านเปิ ดห้ องพักเป็ นแบบ 2 ห้ อง (1 Twin+1 Sgl) จะสะดวกกับท่านมากกว่า
 การวางแปลนห้ องพักของแต่ ละโรงแรมจะมีความแตกต่ างกัน อาจทาให้ ห้องพักแบบเดี่ยว Single ห้ องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ ติดกันหรื ออยู่คนละชั้ น
 มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอียิปต์ น้ ัน อาจจะมีความแตกต่ างกันกับมาตรฐานระดับสากล และในโปรแกรมที่ระบุ ชื่อ
และระดับมาตรฐานของโรงแรมนั้นจะเป็ นการรับรองมาตรฐานระดับดาวของหน่ วยงานการท่ องเที่ยวของประเทศ อียิปต์
เท่านั้น ไม่ สามารถเปรียบเทียบกับระดับสากลได้

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่ องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนั งสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดื อน และบริ ษัทฯ รั บเฉพาะผู้มีจุดประสงค์ เดินทางเพื่ อท่ องเที่ยว
เท่ านั้น หนั งสื อเดินทางห้ ามขาด ห้ ามชารุ ด ห้ ามเปี ยกน้า ห้ ามสแตมป์ ตัวการ์ ตูนหรื อสแตมป์ อย่ างอื่ นที่ไม่ ใช่ ส แตมป์ จาก
ศุ ลกากรของประเทศนั้นๆ เพราะเป็ นเอกสารราชการ สาคัญอย่ างยิ่ง ไม่ เช่ นนั้นพาสปอร์ ตของท่ านจะไม่ สามารถเดินทางออก
นอกประเทศได้ โดยทางทัวร์ จะไม่ สามารถรับผิดชอบใดๆได้ ทุกกรณี
 ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่ าช้ าของสายการบิน , สายการบินยกเลิกบิน, การประท้ วง,การนัดหยุด
งาน, การก่ อจลาจล หรื อกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ เจ้ าหน้ าทีก่ รมแรงงานทั้ง
จากไทยและต่ างประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรั บผิดชอบของบริ ษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่ งลูกค้ าจะต้ องยอมรับ
ในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจากอุบัติเหตุใน
รายการท่ องเที่ยว (ซึ่ งลูกค้ าจะต้ องยอมรั บในเงื่ อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรั บผิดชอบของบริ ษัท
ทัวร์ )
 ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯ ไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทานอาหารบาง
มื้อ, เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรี ยบร้ อยแล้ ว
เป็ นการชาระเหมาขาด

 ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของนักท่ องเทีย่ วเองหรื อในกรณีทกี่ ระเป๋าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
 กรณีที่การตรวจคนเข้ าเมื องทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่ างประเทศปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีทที่ ่านไม่ เดินทางพร้ อมคณะไม่ สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่ สามารถเปลี่ยนชื่ อ
ได้ หากมีการปรั บราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่ าน้ามันหรื อค่ าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษัทฯ สงวนสิ ทธิ์ปรั บราคาตั๋ว
ดังกล่าว
 เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่ านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะ
ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่ างๆ ทีไ่ ด้ ระบุไว้ ข้างต้ นนีแ้ ล้ วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่ วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการั นตีมัดจากับสายการบินหรื อผ่ านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ รวมถึง
เทีย่ วบินพิเศษ เช่ น Charter Flight , Extra Flight จะไม่ มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากพาสปอร์ ตไม่ ตรงกับใบหน้ าปั จจุ บัน ถึงจะยังไม่ หมดอายุก็ตาม อาจทาให้ ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้ าและออกประเทศได้ เช่ น ศัลยกรรม ผ่ าตัดขากรรไกรที่ทาให้ ใบหน้ าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่ านต้ องทาพาสปอร์ ต
เล่มใหม่ ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณีมี “คดีความ” ที่ไม่ อนุ ญาติให้ ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่ อนการจองทัวร์ ว่าท่ านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่อยู่เหนื อการควบคุมของบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์ ” ท่ านจะต้ องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชัดเจนว่ าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียดอายุ
ครรภ์ ทชี่ ั ดเจน สิ่ งนีอ้ ยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 กรณีใช้ หนังสื อเดินทางราชการ(เล่ มน้าเงิน)เดินทางเพื่อการท่ องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่ านถูกปฏิเสธในการเข้ า-ออกประเทศ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ าอย่ างถ่ องแท้
แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

เอกสารการขอวีซ่าประเทศอียปิ ต์ ON ARRIVAL
1. สแกน หนังสื อเดินทางเล่ มปั จจุบันทีม่ ีอายุไม่ เกิน 6 เดือน เต็ม 2 หน้ า

เอกสารการขอวีซ่าเดี่ยวประเทศอียปิ ต์ ในกรณีจองน้ อยกว่ า 20 วัน
1.
2.

3.
4.
5.

*** สถานทูตมีการเปลีย่ นแปลงกฎเกณฑ์ ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา***
หนังสื อเดินทางเล่ มปัจจุบันทีม่ ีอายุไม่ เกิน 6 เดือน และมีหน้ าว่างไม่ น้อยกว่า 3 หน้ า ถ้ ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า ทีเ่ คยได้ รับ วีซ่า
จากประเทศในกลุ่มเชงเก้ น หรื อวีซ่าประเทศ อื่นๆ ให้ ท่านแนบมาด้ วย
รู ปถ่ ายสี 2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พืน้ หลังสี ขาวอายุไม่ เกิน 6 เดือน ห้ ามถ่ ายด้ วยตัวเอง
รู ปจะต้ องเป็ นภาพหน้ าตรง กรุ ณารวบผมให้ เห็นใบหน้ าให้ ชัดเจน และมองเห็นหูท้ งั สองข้ าง ห้ ามสวมแว่ นหรื อเครื่ องประดับ
ไม่ ใส่ คอนแทคเลนส์ ห้ ามสวมแว่น และห้ ามตกแต่ งภาพจากคอมพิวเตอร์ โดยสถานทูตจะมีการเปรียบเทียบรู ปถ่ ายของท่ านกับวี
ซ่ า ทีท่ ่านเคยได้ รับย้อนหลงไป 6 เดือน หากพบว่ าท่ านใช้ รูปถ่ ายเคยมีวซี ่ าทีเ่ กิน 6 เดือนแล้ ว ท่ านต้ องถ่ ายรู ปใหม่ และโปรดเลือก
เสื้ อผ้ าที่ไม่ ซ้ากับชุ ดเดิม ทางสถานทูตฯ เข้ มงวดเรื่ องรู ปถ่ ายมาก หากท่ านไม่ ปฏิบัติตามข้ อกาหนด ท่ านอาจต้ องเสี ยเวลาไป
ถ่ ายรู ปและต้ องมาแสดงตัวใหม่ ในการยื่นวีซ่า
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้ าน (กรุ ณาถ่ ายหน้ าแรกทีม่ ีรายละเอียดบ้ านเลขทีม่ าด้ วย)
สาเนาใบเปลีย่ นชื่ อ,เปลีย่ นนามสกุล

6. ใบสมรส,ใบหย่า,สู ติบัตร(เด็กทีม่ ีอายุต่ากว่ า 18 ปี )
7. หลักฐานการทางาน
 กรณีผ้ เู ดินทางเป็ นเจ้ าของกิจการ : ใช้ หนังสื อจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ ีรายชื่ อผู้ประกอบกิจการ (คัดลอกไว้ไม่ เกิน 1 เดือนนับ
จากวันทีย่ ื่นวีซ่า) แปลเป็ นภาษาอังกฤษ
 กรณีผ้ เู ดินทางเป็ นเจ้ าของร้ านค้ า : ใช้ ทะเบียนพาณิชย์ ทมี่ ีชื่อผู้เป็ นเจ้ าของร้ านค้ า (ทพ.4), (พค. 0403)
 กรณีผ้ เู ดินทางเป็ นพนักงานบริษัทฯจดหมายรับรองการทางานฉบับภาษาอังกฤษ(ตัวจริง) ระบุชื่อ นามสกุล เลขที่พาสปอร์ ต
ตามพาสปอร์ ต ตาแหน่ ง เงินเดือน ระยะเวลาว่ าจ้ าง วันทีไ่ ด้ รับอนุมัติให้ ลา (ให้ ใช้ “TO WHOM IT MAY CONCERN” ไม่ ต้อง
ระบุชื่อสถานทูตในการยื่น )
 กรณีทเี่ ป็ นข้ าราชการ: ใช้ หนังสื อรับรองจากหน่ วยงานทีส่ ั งกัด(มีอายุไม่ เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นวีซ่า)
 กรณีราชการที่เกษียณอายุ ต้องแนบสาเนาบัตรข้ าราชการบาเหน็จบานาญ
 กรณีเป็ นนักเรียนนักศึกษา ต้ องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ ากาลังศึกษาอยู่และระบุช้ ั นปี ทีศ่ ึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
(มีอายุไม่ เกิน 1 เดือนนับจากวันทีย่ ื่นวีซ่า)
 อาชีพอิสระ โปรดเขียนจดหมายแนะนาตัวชี้แจงสถานะและรายได้ ของตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ
** ในกรณีที่ เด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี **
กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 20 ปี บริบูรณ์ :เดินทางต้ องยื่นเอกสารเพิม่ เติม ดังนี้
 เดินทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ ใช่ บิดาและมารดา บิดาและมารดาต้ องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้ โดยที่ว่าการเขต
หรื ออาเภอ เท่ านั้นและให้ ระบุว่า ยินยอมให้ เด็กเดินทางกับใคร มีความสั มพันธ์ อย่ างไรกับครอบครัว
 เดินทางกับบิดา มารดาต้ องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้ โดยทีว่ ่ าการเขตหรื ออาเภอเท่ านั้นและให้ ระบุว่า มารดา
ยินยอมให้ เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 เดินทางกับมารดา บิดาต้ องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้ โดยทีว่ ่ าการเขตหรื ออาเภอเท่ านั้นและให้ ระบุว่า มารดา
ยินยอมให้ เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
 ในกรณีทบี่ ิดามารดา ได้ แยกทางกันนั้น จาเป็ นที่ บิดา หรื อ มารดา จะต้ องแสดงหนังสื อ ปกครองบุตรที่ถูกต้ องทางกฏหมาย
( ป.ค. 14 ) พร้ อม แปลเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อ ถ้ าในกรณีทะเบียนหย่ า ระบุชัดเจนว่ า ผู้เยาว์ อยู่อานาจการปกครอง ของ บิดา
หรื อ มารดา ก็ใช้ แทนกันได้ พร้ อม แปลเป็ น ภาษา อังกฤษ พร้ อมใบสู ติบัตร ของผู้เยาว์ เพื่อใช้ ในการเชี่ ยมโยงความสั มพันธ์
8. หลักฐานทางการเงิน
สาเนา BOOK BANK ส่ วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน และ จดหมายรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ซึ่งจะต้ องเป็ นบัญชีเดียวกัน
เท่านั้น ดังนี้
● จดหมายรั บ รองทางการเงิ น (Bank Guarantee) ที่ อ อกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไม่ ต้ อ งระบุ
สถานทูต) โดยต้ องเป็ นฉบับจริ งและระบุจานวนเงินมี ซึ่ งจะต้ องออกจดหมายมาไม่ เกิน 30 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า พร้ อม

ทั้งสาเนา BOOK BANK ย้ อนหลัง 6 เดือน โดยที่ยอดเงินคงเหลือต้ องมี 6 หลักขึน้ ไป ต่ อ 1 ท่ าน และอัพเดทยอดเงิน ณ เดือน
ปั จจุบันที่ยื่นวีซ่า (ต้ องมีการเข้ าออกของเงินสม่าเสมอ ห้ าม!!! ทาการโอนเงินเข้ าไปเป็ นยอดใหญ่ ในครั้งเดียวก่ อนการยื่นวีซ่า
เด็ดขาด!
● กรณีเงินฝากประจา ที่ไม่ สามารถปรับยอดได้ ท่ านต้ องขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากทางธนาคาร (STATEMENT) โดย
ให้ ธนาคารระบุ ว่าท่ านมีเงินคงอยู่ในบัญชี ฝากประจา (ออกจดหมายรบรองเป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น) และในการขอหนังสื อ
รับรองต้ องมีอายุไม่ เกิน 30 วัน นับจากวันทีไ่ ด้ คิวยื่นวีซ่า และ ให้ แนบสาเนาสมุดบัญชี เงินฝากประจาย้ อนหลังมาด้ วย
(สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวันในทุกกรณี)
ในกรณีทมี่ ีผ้ รู ับรองค่ าใช้ จ่าย ต้ องมีเอกสารเพิม่ เติม ดังนี้
● จดหมายจากผู้รับรองค่ าใช้ จ่าย (ภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
● หลักฐานแสดงความสั มพันธ์ ของผู้เดินทางกับผู้รับรองค่ าใช้ จ่าย เช่ น ทะเบียนบ้ าน, สาเนาทะเบียนสมรส
- พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ บุตรได้
- สามี ภรรยา ทีจ่ ดทะเบียนสมรส รับรองให้ กนั และกันได้
- เพื่อนและสามีภรรยาทีไ่ ม่ ได้ จดทะเบียนสมรสและไม่ มีบุตร ไม่ สามารถรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กนั ได้
- ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่ สามารถรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ หลานได้
● กรุ ณาแนบสาเนาสมุดบัญชี เงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน ของผู้รับรองค่ าใช้ จ่ายพร้ อมทั้งอัพเดทยอดเงิน ณ เดือนปั จจุบัน (ไม่
เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า)และหนังสื อรั บรองเงินฝากที่ออกให้ โดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยต้ องระบุชื่อผู้เดินทาง ที่
ต้ องการจะรับรองค่ าใช้ จ่าย
** หมายเหตุ **
 วีซ่าอียปิ ต์ ไม่ ต้องแสดงตัว ณ สถานฑูต
 เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่ 20-30 วัน ทาการ ไม่ รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรื อ ในบางกรณีอาจใช้

ระยะพิจารณานานกว่าทีก่ าหนด
 ระหว่ างพิจารณาทางสถานฑูตจะไม่ เก็บเล่ มไว้
 ค่ าแปลเอกสารทุกอย่ างไม่ รวมอยู่ในค่ าดาเนินการของทัวร์
 การพิจารณาผล VISA ขึน
้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่ มีส่วนเกีย่ วข้ องกับการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น บริษัท

เป็ นเพียงตัวแทนที่คอยอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่ านั้น ข้ อมูลและเอกสารทุกอย่ างต้ องเป็ นความจริ งความบิดเบียน ทาง
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงิน ในกรณีที่ VISA ไม่ ผ่านทุกกรณี ***

ข้ อมูลคาร้ องขอยื่น วีซ่า ประเทศอียปิ ต์
*****

กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนทุกข้ อ เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่า *****

ประวัตสิ ่ วนตัว (PERSONAL INFORMATION)
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ด.ช/ด.ญ .......................................................................................................................................(ตามหน้าพาสปอร์ ต)
ชื่อ- นามสกุล (กรณี ที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ) ………………………………………………….……………………………………………………….
สถานะภาพ : แต่ งงาน / MARRIED โสด / UN MARRIED หย่ าร้ าง / DIVORCE (สมรสโดยไม่ ได้ จดทะเบียน โปรดระบุวนั ที่ ...........................)
ศาสนา/RELIGION ...........................................................................................................................................................................................................................
ที่อยู/่ ADDRESS :……………………………... หมู่ที่................ ตรอก/ซอย..................................... ตาบล/แขวง.......................................
อาเภอ/เขต.......................................................................... จังหวัด .................................................... รหัสไปรณี ย ์ ..............................................
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 ......................................................... รหัสไปรณี ย ์ ..........................................................
ท่ านเคยได้ รับวีซ่าประเทศใดใน 3 ปี หรื อ ไม่ .............................................................................................................................
หากเคยมีววี ซี ่ าประเทศใดภายใน 3 ปี ได้ รับจากสถานทูตประเทศอะไร...........................................................................................................
ท่ านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
เคย
ไม่ เคย
หากเคยถูกปฎิเสธเพราะสาเหตุใดถึงถูกปฎิเสธ ...........................................................................................................................................
ชื่ อ/นามสกุล ผู้ตดิ ต่ อทีไ่ ทย (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................
ที่อยู/่ ADDRESS : ......................................หมู่ที่................ ตรอก/ซอย............................................ ตาบล/แขวง.......................................... อาเภอ/
เขต.......................................................... จังหวัด .................................................. รหัสไปรณี ย ์ .....................................................
เบอร์มือถือ ......................................................................... E-MAIL : .......................................................................................................

