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พีระมิด | พิพธิภณัฑสถานแหง่ชาติอียิปต์ | อเลก็ซานเดรีย | หลมุฝังศพใต้ดินแหง่อเลก็ซานเดรีย | เมมฟิส | 
ลอ่งเรือชมวิวแม่น า้ไนล์ |  
 
 
 

อียปิต์ มนต์รักคลีโอพัตรา 

6 DAYS 3 NIGHTS 

 เดนิทาง มีนาคม – พฤษภาคม 63  



 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผู้โดยสารระหวา่งประเทศประต ู8 เคาน์เตอร์ R สายการบินคเูวต แอร์ไลน์ โดยมี

เจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

23.50 น. ออกเดนิทางสูน่ครคเูวตด้วยเท่ียวบนิ KU 414 

**กรุ๊ปออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 09 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 23.15 น.** 

วันที่ 2 คูเวต – ไคโร – เมมฟิส - เมืองโบราณซัคคารา 
04.00 น. เดนิทางถึงกรุงคเูวต รอเปล่ียนเคร่ือง มีบริการเล้าท์รองรับที่สนามบนิคูเวต 

**กรุ๊ปออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 09 พ.ค. 63 เป็นต้นไป เดนิทางถึงเวลา 02.40 น.** 

09.30 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงไคโร ด้วยเท่ียวบนิ KU 545 

**กรุ๊ปออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 09 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 08.50 น.** 

11.50 น เดนิทางถึงสนามบินนานาชาตกิรุงไคโร ประเทศอียิปต์ (เวลาท้องถิ่นช้ากวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) น าท่านผา่นพธีิตรวจคน

เข้าเมืองและศลุกากร เดนิทางสูก่รุงไคโร (Cairo) เมืองหลวงของประเทศอียิปต์  

**กรุ๊ปออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 09 พ.ค. 63 เป็นต้นไป เดนิทางถึงเวลา 11.10 น.** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  บ่าย       น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) เป็นเมืองหลวงแรกของอาณาจกัรอียิปต์โบราณ เม่ือฟาโรห์นาเมอร์ (Narmer) 

ได้รวบรวมอาณาจกัรอียิปต์ รวมเป็นหน่ึงเดียวได้ น าท่านชมรูปแกะสลกัขนาดยกัษ์ ด้วยหินอลาบาสเตอร์ของฟาโรห์รามเสส
ที่  2 (Ramesses II) ระหว่างทางยังมีต้นอินทผาลมัขึน้เป็นแถวอย่างสวยงามอีกด้วย จากนัน้น าท่านเดินทางไปยัง เมือง
โบราณซัคคารา(Saqqara)เพ่ือชมพีระมดิขัน้บนัได เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ อีกทัง้ยังใช้เป็นสถานท่ีฝ่ังศพของกษัตริย์ ซอ
เซอร์ และเป็นต้นแบบของพีระมดิในยคุตอ่มา จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงไคโร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก เดนิทางเข้าสูท่ี่พกั OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 
เมืองอเลก็ซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดนิแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอม
เปย์ – ป้อมปราการซิทาเดล – ไคโร 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางไปยงัเมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดบัสอง รองจากกรุงไคโร เมืองนีเ้คยถกูปกครอง

โดยชาวเมืองอียิปต์ ชาวกรีก ชาวโรมัน รวมถึงการครอบครองของราชวงศ์ชาวมสุลิมตา่งๆ ท าให้เมืองนีเ้ป็นแหล่งผสมผสาน
ศิลปะอียิปต์ กรีก โรมัน และอิสลามเข้าด้วยกันอย่างน่าสนใจยิ่ง เมืองอเล็กซานเดรียเคยเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ เม่ือ
ประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเม่ือ 332 ปีก่อนคริสตกาล พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช (Alexander the Great) 
แห่งราชวงศ์อาร์กีด จากแคว้นมาซิโดเนีย ได้เข้ามายึดครองและมีค าสัง่ให้ปรับปรุงขยายเมืองเพ่ือสถาปนาเป็นเมืองหลวงใน



 
 
 
 
 
 
 
 

สมยัพระองค์ พร้อมทัง้ตัง้ช่ือว่าเมืองอเล็กซานเดรีย และเมืองนีย้งัเป็นสถานท่ีส าคญัในต านานรักอันยิ่งใหญ่ของพระนางคลี
โอพัตรา(Cleopatra) และจอมทัพผู้กล้าแห่งโรมัน มาร์ค แอนโทนี (Mark Antony) ปัจจุบันนีเ้ป็นเมืองพักผ่อนตาก
อากาศท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของโลก น าท่านชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacomb) ซึ่งได้รับการยกย่องให้
เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยคุกลาง เป็นอโุมงค์ท่ีเก็บศพและทรัพย์สมบตัขิองกษัตริย์อียิปต์โบราณ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้น าท่านชมเสาปอมเปย์ (Pompey’s Pillar) ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัโบราณในสมยัโรมนัปกครองอียิปต์ มีลกัษณะเป็นเสา

แกรนิตสงูประมาณ 27 เมตร ค าวา่ปอมเปย์นัน้เป็นช่ือเพ่ือนสนิทของจูเลียส ซีซ่า (Julius Caesar) ผู้น าท่ียิ่งใหญ่แห่งโรมนั 
ซึ่งภายหลงัทัง้สองได้กลายเป็นศตัรูกนั ปัจจุบนันีเ้หลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตัง้อยู่อย่างโด่ดเดน่ และสฟิงซ์อีกสองตวั 
จากนัน้น าท่านชมป้อมปราการซิทาเดล (Citadel) บริเวณด้านนอก ซึ่งในอดีตนัน้คอืท่ีตัง้ของประภาคารฟาโรส (Pharos 

of Alexandria) ท่ีได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ของโลกยคุโบราณ สร้างประมาณ 270 ปีก่อนคริสต์ศกัราช ใน
รัชสมัยพระเจ้าปโตเลมีท่ี 1 โดยสถาปนิกช่ือ โซสเตรโตส สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลัก มีตะเกียงขนาดใหญ่บนยอด โด ยนัก
ประวตัิศาสตร์สนันิษฐานว่าในเวลากลางวันจะปล่อยควนั และในเวลากลางคืนจะเป็นแสงไฟสว่างท่ีเห็นได้จากระยะไกล 
จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบักรุงไคโร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที่ 4 
พีระมิดแห่งเมืองกีซา – โรงงานผลิตหัวน า้หอม – ป้อมปราการไคโรซิทา
เดล - สุเหร่าโมฮัมหมัด อาลี – ศูนย์กลางการท ากระดาษปาปิรุส –
รับประทานอาหารค ่าระหว่างล่องเรือแม่น า้ไนล์ – ชมโชว์พืน้เมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดินทางไปยังเมืองกีซา (Giza) เมืองใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศอียิปต์ น าท่าชม มหาพีระมิดแห่งเมืองกีซา

(Great Pyramid of Giza) คือ พีระมิดคูฟู (Khufu) , พีระมิดคาเฟร (Khafre), พีระมิดเมนคูเร (Menkaure) โดยพีระมิด

คฟูู นัน้เป็นพีระมิดท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ีสดุในบรรดามหาพีระมิดแห่งเมืองกีซา เป็นท่ีบรรจุพระบรมศพของกษัตริย์คีออปส์ 

(Cheops) หรือ ฟาโรห์คูฟู (Khufu) แห่งราชวงศ์ท่ี 4 ซึ่งปกครองอาณาจักรอียิปต์เม่ือประมาณกว่า 4,600 ปีมาแล้ว ใช้เวลา

ก่อสร้างทัง้สิน้ประมาณ 30 ปี และใช้แรงงานกวา่แสนคน ได้รับการยกย่องวา่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่าและ

เป็นหนึ่งเดียวในสิ่งมหศัจรรย์ยคุเก่าท่ียงัคงอยู่ถึงปัจจบุนั จากนัน้น าท่านชมสฟิงซ์ (Sphinx) ท่ีแกะสลกัจากหินธรรมชาต ิเป็น

การผสมกนัระหวา่งมนษุย์กับสงิโต ส่วนหวัท่ีเหมือนมนษุย์นัน้ มีสญัลกัษณ์ของฟาโรห์อียิปต์แสดงไว้คือมีเคราท่ีคาง ตรงหน้า

ผากมีงแูผแ่มเ่บีย้และมีเคร่ืองประดบั รัดเกล้าแบบกษัตริย์ ล าตวัมีลกัษณะคล้ายสงิโต  

**ไม่รวมค่าข่ีอูฐ และค่าเข้าด้านในพีระมิด หากท่านสนใจ กรุณาตดิต่อที่หัวหน้าทัวร์** 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านชมโรงงานผลิตหัวน า้หอม (Perfume Factory) ซึ่งกลา่วกนัวา่การท าน า้หอมนี ้เป็นสตูรดัง้เดมิ ท่ีสืบทอดกนัมาตัง้แต่

สมยั พระนางคลีโอพตัรา และท่ีนีย้ังเป็นศนูย์กลางแหล่งผลิตหัวน า้หอมขนาดใหญ่ให้กับแบรนด์เนมย่ีห้อดงัๆหลายย่ีห้ออีก

ด้วย จากนัน้น าท่านชม ป้อมปราการไคโรซิทาเดล (Cairo Citadel) สร้างขึน้ในปี 1176 โดย กษัตริย์ซาลาดิน โดยใช้หิน

จากพีรามิดมาสร้างก าแพงเพ่ือเป็นป้อมปราการป้องกันประเทศจากสงครามครูเสด ภายนอกป้อมสามารถมองเห็นทิวทัศน์

ของกรุงไคโร สเุหร่า พิพิธภัณฑ์ สถานท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์อีกมากมาย จากนัน้น าท่านชม สุเหร่าโมฮัมหมัด อาลี 

(Muhammad Ali Mosque) ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1848 ใช้เวลาในการสร้างนานกว่า 18 ปี 

นบัเป็นสเุหร่าท่ีใหญ่และสงูท่ีสดุในกรุงไคโร ตรงกลางเป็นรูปส่ีเหล่ียมมีโดมขนาดใหญ่ และมีโดมขนาดเลก็รองรับอีก 4 มมุ ตวั

อาคารสร้างด้วยหิน อลาบาสต์ ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้าอันงดงามตามแบบศิลปะอิสลาม จากนัน้ชมศูนย์กลางการท า

กระดาษปาปิรุส (PAPYRUS FACTORY) ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท าจาก ต้นกก (Papyrus) เพ่ือใช้บันทึก

ข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและเหตกุารณ์ส าคญัตา่งๆ ในสมยัอียิปต์โบราณ 

ค ่า รับประทานทานอาหารค ่าบนเรือล่องแม่น า้ (Dinner Cruise)  

สัมผัสบรรยากาศอันงดงามยามค ่าคืนตลอดสองฝ่ังแม่น า้ไนล์ 

พร้อมชมการแสดงระบ าหน้าท้อง และการแสดงพืน้เมืองที่น่าตื่นเต้น 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์  – ช้อปป้ิงตลาดข่านเอลคาลีลี –
สนามบิน – คูเวต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) อันเล่ืองช่ือ เป็นสถานท่ีท่ีรวมศิลปวัตถุโบราณ

มากมายท่ีสดุ ชมโลงศพทองค าแท้พร้อมหน้ากากทองค าของฟาโรห์ตุตันคาเมน (Tutankhamun) อนัดงัก้องโลก และสมบตัิ

สว่นตวัอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่างๆ รถศกึและเก้าอี ้บรรลงัก์ทองค า นอกจากนี ้ท่านยัง

จะได้ชมสมบตัิอันล า้ค่าอ่ืนๆ อีกจ านวนมากเช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือ ประณีต สิ่งของทัง้หมดล้วนมีอายุเก่าแก่

กวา่ 3,000 ปี  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านไปช้อปปิง้สิน้ค้าพืน้เมืองอนังดงามท่ีตลาดข่านเอลคาลีลี (Khan el-Khalili) ตลาดส าคญัทางการค้าขายของ

พืน้เมืองและ สินค้าท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสดุในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ ท่านสามารถเลือกซือ้ของพืน้เมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นขวดน้าหอมท่ีท าด้วยมือ สินค้าต่างๆ เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของท่ีระลึก

พืน้เมืองตา่งๆ 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงัสนามบนินานาชาตกิรุงไคโร เพ่ือเดนิทางกลบัไปยงักรุงเทพฯ 
17.15 น. น าท่านเดนิทางกลบัไปยงักรุงเทพฯ โดยสายการบนิคเูวต แอร์ไลน์ เท่ียวบนิท่ี KU 542 
21.00 น. เดนิทางถึงกรุงคเูวต รอเปล่ียนเคร่ือง 
23.25 น.  น าท่านเดนิทางตอ่ไปยงักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี KU 411 

**กรุ๊ปออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 09 พ.ค. 63 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 23.05 น.** 

วันที่ 6 กรุงเทพฯ 
10.05 น. เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

**กรุ๊ปออกเดนิทางตัง้แต่วันที่ 09 พ.ค. 63 เป็นต้นไป เดนิทางถึงเวลา 10.15 น.** 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

ราคาแนะน าเพียง : อียปิต์ มนต์รักคลีโอพัตรา 
6 DAYS 3 NIGHTS 

โดยสายการบนิคูเวต แอร์ไลน์ (KU) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

วันที่ 23-28 มี.ค. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 14,250 3,900 

วันที่ 09-14 พ.ค. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 14,250 3,900 

วันที่ 16-21 พ.ค. 63 31,900.- 31,900.- 31,900.- 14,250 3,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  



 
 
 
 
 
 
 
 

4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ใบ,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าอียิปต์ 2,000 บาท (ช าระพร้อมมดัจ า) 
5. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (24 USD) 
6. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (18 USD) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดนิทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายุไมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  



 
 
 
 
 
 
 
 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 เอกสารประกอบการขอวซีา่อยีปิต ์  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 - 20 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

1. ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 

หนา้ 

          ตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง เดนิทางหา้ม   

           ช ารดุหรอืขดีเขยีนใดๆท ัง้ส ิน้ภายในหนงัสอืเดนิทาง (ส ำหรับทำ่นทีม่หีนังสอืเดนิทำงเลม่ เกำ่ กรุณำ    

          น ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ยเพือ่ควำมสะดวกในกำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น)  

***หลงัจากทีว่ซีา่ผา่นแลว้ ตอ้งน าเลม่จรงิมาแปะหนา้วซีา่ตามก าหนดนดั

หมายของทางสถานทตู*** 

2. รปูถา่ย รูปถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 2 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (ใชรู้ปสพี ืน้หลงั

ขาวเท่าน ัน้  ถ่ำยไวไ้ม่เกนิ 6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใชไ้ม่ได,้ หำ้มสวม

แว่นตำหรอืเครือ่งประดบั, รูปทีม่กีำรตดัตอ่โดยโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์ช ้

ไม่ได)้  

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกุล 

(ถา้เคยเปลีย่น),ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาใบหย่า หรอื ส าเนา

ใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ),ส าเนาสตูบิตัรกรณีผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ 

4. หลกัฐานการเงนิ  

BANK CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE ที่ออกจำกทำงธนำคำรเท่ำนัน้ ระบุชือ่เจำ้ของบัญช ี(บุคคลที่

ออกคำ่ใชจ้่ำย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จำ้ของบัญชอีอกค่ำใชจ้่ำย

ให ้(ผูเ้ดนิทำง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยชดัเจน ฉบับภำษำอังกฤษ และใช้

ยืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลงัจากธนาคารออกให ้

***ทางสถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชฝีากประจ าหรอืกระแสรายวนั*** 

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงนิเดือน, วันเร ิม่ท ำงำนและ

ชว่งเวลำทีอ่นุมัตใิหล้ำหยุด ตอ้งมอีายุ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ ส ำเนำใบทะเบียนกำรคำ้และหนังสอืรับรองกำรจดทะเบียนที่มีชือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็น

กรรมกำรหรือหุน้ส่วน พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองส ำเนำและประทับตรำบรษัิทฯ (อำยุส ำเนำไม่เกนิ 3 เดอืน)

ส่วนสูงใบหน้า 3 ซม. 



 
 
 
 
 
 
 
 

พรอ้มฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษแนบดว้ย 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบันที่ก ำลังศกึษำอยู่

(สถานทูตไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอมและตอ้งมอีายุ 1 เดอืนกอ่นยืน่ว ี

ซา่) ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6. กรณีทีเ่ด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี ขอส าเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เด ินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชย

คำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิข ึน้โดยคัดฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบับแปลภำษำอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบ

ส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เด ินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชย

คำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิข ึน้โดยคัดฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบับแปลภำษำอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบ

ส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดำและมำรดำจะตอ้งคัดจดหมำยยินยอมใหบุ้ตร

เดนิทำงไปต่ำงประเทศกบัใคร โดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำย

ทีอ่ำจจะเกดิข ึน้โดยคดัฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบับแปลภำษำอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรือหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำมำดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำ

หรอืมำรดำเพือ่รับรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลงัโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใด

เป็นผูด้แูลบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบับแปลภำษำอังกฤษ 

7. เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์

8. กรุณำกรอกขอ้มูลภำษำไทยตำมแบบฟอรม์ทีแ่นบมำใหถ้กูตอ้งและเป็นควำมจรงิเทำ่นัน้ เนื่องจำกเป็นขอ้มูล   

      ทีต่อ้งสง่ใหก้บัทำงสถำนฑตู ทำงบรษัิทฯ ไม่สำมำรถกรอกแทนทำ่นได ้เพรำะถำ้ขอ้มูลผดิพลำด ทำ่นอำจจะ   

      ถกูปฏเิสธวซีำ่ได ้

9. ทำ่นไม่จ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

 

***กรณีทีว่ซีา่ผา่นแลว้ ตอ้งน าเลม่พาสปอตตวัจรงิมาแปะวซีา่ตามก าหนดนดัหมายของทางสถานทตู*** 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำประเทศอียิปต ์

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถ้วนตามความเป็นจรงิ เน่ืองจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 

1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………… 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ……………………………………………………………………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………… 

7. สญัชาตปิจัจุบนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปจัจุบนั………………………….. 

 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

 

9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน                 แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หย่า         แยกกนัอยู่                           หมา้ย 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชื่อตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว์ 

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

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

11. ทีอ่ยู่บ้าน และ อเีมลข์องผูข้อ 



 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

    หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. 

12. อาชพีปจัจุบนั........................................................................................................ 

13. ชื่อบรษิทั ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันกัเรยีน/นกัศกึษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ่ยู่ของสถาบนัศกึษา 

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

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

 

14. ชื่อนามสกุลบดิา.............................................................................................................. .................... 

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

 

15. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซ่ีาเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้เจา้บ้าน/บรษิทั/องคก์ร)  

          ตามทีร่ะบุในช่อง 31 และ 32  

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี      อื่นๆ (โปรดระบุ)   

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแลว้    ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านกัมผีูอ้อกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


