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NT583
ทวัรอ์ยีปิต ์ไคโร กซีา่ อเลก็ซานเดรยี 6 วัน 3 คนื (MS)
ทัวรอ์ยีปิต ์, 6 วัน 3 คนื ,

Mercure Cairo Le Sphinx Hotel

ทัวรอ์ยีปิต ์ไคโร กซีา่ อเล็กซานเดรีย 6 วัน 3 คนื (MS)

อเล็กซานเดรยี - โรงละครโรมนั - ป้อมปราการเคตเบย ์- หอสมดุแหง่อเล็กซานเดรยีมหาพรีะมดิแหง่กซี่า
จุดชมววิพาโนรามา่ - มหาสฟิงซ ์- ศูนยส์าธติทาํกระดาษปาปิรสุและน้าํหอม

พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตอิยีปิต ์- สเุหรา่โมฮมัเม็ด อาล ี- ตลาดผา้ฝ้ายอยีปิต ์- พรีะมดิแหง่ซคัคารา่
ดนิเนอรล์อ่งแมน่้าํไนล ์-โชวร์ะบําหนา้ทอ้งและระบําพนืเมอืง - หมูบ่า้นครสิเตยีน คอรป์ตกิ

ไคโร - Ben Ezra Synagogue - ตลาดขา่น - ถนนมยุส ์- สสุานแหง่อเล็กซานเดรยี - เสาปอมเปย์

 

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
สนามบนิสวุรรณภมูิ

21.30 น.
พรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช้นั 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิ EGYPT AIR ประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q
โดยมเีจา้หนา้ทอํีานวยความสะดวกแกท่กุทา่น

วนัท ี2
สนามบนินานาชาตไิคโร - อเล็กซานเดรยี - โรงละครโรมนั - ป้อมปราการเคตเบย ์- หอสมุดแหง่อเล็กซานเดรยี -
สสุานแหง่อเล็กซานเดรยี - เสาปอมเปย ์

00.50 น.
ลัดฟ้าไปยัง ทวปีแอฟรกิา โดยเทยีวบนิ MS961 จดุกําเนดิแหง่อารยธรรมของโลก สูป่ระเทศทคีรังหนงึเคยยงิใหญ่ทสีดุ
และยังไม่สามารถคน้หาคําตอบไดใ้นหลายเรืองท ีประเทศอยีปิต์

04.20 น.
ถงึ สนามบนินานาชาตไิคโร เมอืงหลวงของประเทศ ผา่นทตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร (เวลาทอ้งถนิชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม.)

มุ่งหนา้สู ่เมอืงอเล็กซานเดรยี (Alexandria) เมอืงทา่สําคัญของอยีปิตตั์งแตใ่นยุคโบราณ และเป็นเมอืงทใีหญ่เป็นอันดับ 2
ของประเทศในปัจจบัุน โดยตังอยู่ทางเหนือสดุของประเทศรมิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ซงึถอืเป็นจดุทแีม่น ้าํไนลส์นิสดุ
โดยอเล็กซานเดรียนันมชีอืในประวัตศิาสตรใ์นชว่งประมาณ 332 ปี กอ่นศรสิตกาล ซงึตรงกับสมัยมหาราชทยีงิใหญ่ทสีดุในยุคของกรีก
นันคอืกษัตรยิม์าซโิดเนีย อเล็กซานเดอรท์ ี3 และยังเคยเป็นสถานทตัีงของประภาคารฟาโรสแหง่อเล็กซานเดรีย 1 ใน 7
สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณอกีดว้ย



ชม โรงละครโรมนั (Roman Amphitheatre) 1 ในสงิปลกูสรา้งทจัีกรวรรดโิรมันทงิไวใ้นชว่งศตวรรษท ี2
และไดม้กีารปรับปรุงแกไ้ขจากความทรุดโทรมมาโดยตลอด จนททีา่นจะไดเ้ห็นในปัจจบัุนนัน จะเป็นรูปแบบทสีรา้งขนึมาใหม่ในสมัยศตวรรษท ี4
ซงึถอืวา่มเีพยีงแหง่เดยีวในอยีปิตเ์ทา่นัน ประกอบไปดว้ยอัฒจันทนห์นิอ่อนสขีาวและสเีทาจํานวน 13 ชนั
เวย้แตช่นัแรกททํีาจากหนิแกรนติเพอืสรา้งความแข็งแรงของโครงสรา้ง เรียงตัวในลักษณะของเกอืกมา้ สามารถจผุูช้มไดป้ระมาณ 700 - 800 คน
แมจ้ะผา่นกาลเวลาและภัยธรรมชาตมิานานับการแตโ่รงละครแหง่นีก็ยังเป็นหนงึในหลักฐานสําคัญทางประวัตศิาสตรท์มีคีวามสมบรูณ์อยู่พอสมควร

จากนันใหท้า่นได ้ถา่ยรูปกบัป้อมปราการเคตเบย ์(Qaitbay's Citadel)  สรา้งขนึราวศตวรรษท ี15 ตดิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน
โดยสลุตา่นเคตเบยแ์หง่อาณาจักรออตโตมัน ซงึเป็นจดุเรมิตน้ในการเผยแพร่ศาสนาอสิลามในดนิแดนแหง่ลุม่แม่น ้าํไนล์
บนพนืทเีดมิของประภาคารฟาโรสแหง่อเล็กซานเดรีย แตใ่นวันท ี11 ก.ค. 1882
นันป้อมปราการหลังนีถูกทงิระเบดิจากกองทัพของสหราชอาณาจักรและถูกทงิไวจ้นรัฐบาลมคํีาสงัใหบ้รูณะในปี 1952
และเปลยีนเป็นพพิธิภัณฑท์างทะเลและนาวกิโยธนิ

เขา้ชม หอสมุดแหง่อเล็กซานเดรยี (Library of Alexandria) ทไีดรั้บยกย่องวา่เป็นแหลง่วทิยาการแหง่แรกของโลก
เนืองจากเป็นทเีก็บตําราเรียน วรรณกรรม จดหมายเหต ุและบันทกึตา่ง  ๆบนกระดาษปาปิรุสเมอืงกวา่ 2,000 ปีมาแลว้ นอกจากนัน
นักโบราณคดยัีงคน้พบวา่มหีอ้งทมีเีวทขีนาดใหญ่ถงึ 13 หอ้ง สามารถจผุูค้นไดม้ากถงึ 5,000 คน
จงึสนันษิฐานวา่จะเป็นแหลง่การเรียนการสอนทมีแีบบแผนแหง่แรก  ๆของโลก วา่กันวา่ในสมัยของพระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชนัน
อเล็กซานเดรียเป็นศนูยร์วมของปัญญาชนชาวกรีกจากการทมีตํีาราตา่ง  ๆมากมายในการคน้ควา้หาความรู ้
แตเ่ป็นทน่ีาเสยีดายทหีอสมุดแหง่นีถูกเผาทําลายในยุคของพระนางคลโีอพัตรา เอกสารสว่นมากถูกทําลายไปจนหมดสนิ
สําหรับอาคารในปัจจบัุนนันไดรั้บการสรา้งขนึใหม่ดว้ยแรงสมัยสนุนจากหลายสว่นจนสามารถเปิดใหบ้รกิารไดอ้กีครังในปี 2002 โดยมหีนังสอืกวา่
8 ลา้นเลม่ บนพนืทกีวา่ 70,000 ตารางเมตร

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม สสุานแหง่อเล็กซานเดรยี (Catacombs Of Alexandria) คําวา่คาตาโกมบนั์น หมายถงึสสุานใตด้นิทมีนุษยส์รา้งขนึ
โดยเป็นคําทมีใีนสมัยจักรวรรดโิรมัน ประกอบกับเป็นสสุานแบบทโีรมันนยิม
จงึสนันษิฐานวา่คาตาโกมบแ์หง่อเล็กซานเดรียสรา้งขนึในชว่งศตวรรษท ี1 - 2 ซงึสถานทแีหง่นีนันเป็นอกี 1 รูปแบบของสสุานของกษัตรยิอ์ยีปิต์
นอกเหนือจากรูปแบบพรีมดิ และแบบวหิารทเีจาะเขา้ไปในเขา สสุานแหง่นีนันถูกคน้พบโดยบังเอญิเมอืปี 1900
หลังจากลาลากเกวยีนหลน่ลงไปในสสุานแหง่นี โดยภายในนันจะถูกแบง่ออกเป็น 3 ชนั เป้นชนัปลงศพ ชนัฝังศพ
และชนัสําหรับเป็นทรีวมญาตขิองผูเ้สยีชวีติ คาดวา่ในยุคหลังใชเ้ป็นทฝัีงศพของชาวโรมันดว้ย เนืองจากมกีารขดุคน้พบศพเป็นจํานวนมากกวา่
50,000 ศพ

ถัดไปไม่ไกลนันม ีเสาปอมเปย ์(Pompey's Pillar)  เสาตน้นีตังตามชอืสหายคนสนทิของจเูลยีส ซซีาร ์ผูนํ้าของสาธารณรัฐโรมัน และเป็น 1 ใน
3 กงสลุใหญ่ของสาธารณรัฐ ทใีนตอนหลังนันเป็นศัตรูกันและไดห้ลบหนีมาทนีีกอ่นถูกชาวเมอืงสงัหาร
ตัวเสาสรา้งดว้ยหนิแกรนติแดงเพยีงกอ้นเดยีวจากเมอืงอัสวานทางตอนใตข้องอยีปิตส์งูประมาณ 20.46 เมตร รวมฐานแลว้ประมาณ 26.85 เมตร
หนักราว 285 ตัน หัวเสาโรมันแบบคอรนิเทยีสนันสรา้งตอ่เตมิเขา้มาในปี 297
เพอืรําลกึถงึชยัชนะทจัีกรพรรดไิดโอคลเีชยีนมตีอ่สงครามจลาจลในอเล็กซานเดรีย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํภายในโรงแรม

ทพีกั
Mercure Cairo Le Sphinx Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี3
มหาพรีะมดิแหง่กซีา่ - จชุมววิพาโนรามา่ - มหาสฟิงซ ์- ศนูยส์าธติทํากระดาษปาปิรุสและน้าํหอม - พรีะมดิแหง่ซคัคารา่ 

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นชม มหาพรีะมดิแหง่กซีา่ (3 Great Pyramids of Giza) ดา้นนอกอันประกอบไปดว้ย มหาพรีะมดิคฟู ูมหาพรีะมดิคาเฟร
และมหาพรีะมดิเมนค ูถอืเป็นกลุม่พมีดิทใีหญ่ทสีดุในอยีปิตแ์ละถอืเป็น 1 ใน 7
สงิมหัศจรรยข์องโลกยุคโบราณเพยีงหนงึเดยีวทยัีงสามารถขา้มกาลเวลามาจนถงึปัจจบัุนโดยพรีะมดินันถูกสรา้งขนึเพอืเป็นสถานทบีรรจพุระบรมศพของ
3 กษัตรยิ ์ไดแ้ก ่คอีอปส(์CHEOPS) หรือ คฟู,ู พรีะมดิแหง่ทสีอง คอื พรีะมดิของคาเฟร (โอรสของคฟู)ู และแหง่ทสีาม



พรีะมดิของเมนเคอเร (โอรสของคาเฟร) มขีนาดลดหลันกันไป องคพ์รีะมดิทสีงูสดุนันเคยมคีวามสงูถงึ 147 เมตร แตพั่งทลายลงมเีหลอื 134
เมตร สรา้งขนึเมอืกอ่นครสิตกาลประมาณ 2,500 ปี นับอายุจนถงึปัจจบัุนก็กวา่ 4,500 ปี ใชเ้วลาในการสรา้งประมาณ 20 ปี
ซงึนับวา่สรา้งเสร็จเร็วมากถา้เทยีบกับขนาดและการเคลอืนยา้ยหนิทเีป็นสว่นประกอบของมหาพรีะมดิ โดยกอ้นหนิทใีชนํ้ามาสรา้งนัน
พบวา่มลัีกษณะและองคป์ระกอบใกลเ้คยีงกับกอ้นหนิของเมอืงอัสวาน ซงึอยู่ทางตอนใตข้องของไคโรกวา่ 860 กโิลเมตร
วศิวกรและนักโบราณคดคํีานวณดว้ยวธิปีกต ิพบวา่ตอ้งใชเ้วลาถงึ 65 ปี ในการยา้ยกอ้นหนิไปยังจดุทตัีงของมหาพรีะมดิทัง 3 นี
ถอืเป็นพรีะมดิทยีงิใหญ่และสมบรูณ์ทสีดุในอยีปิต ์การสรา้งพรีะมดิขนึมาเป็นยอดแหลมนัน ซงึชไีปทดีวงดาวตา่ง  ๆนันก็เพราะวา่ชาวอยีปิตเ์ชอืวา่
ดวงวญิญาณของฟาโรหจ์ะใชย้อดนีเป็นเสน้ทางเชอืมเสด็จระหวา่งโลกนีกับโลกหนา้เพราะชาวไอยคปุตเ์ชอืวา่พรีะมดิคอืสงิเชอืมโยงระหวา่งฟาโรหท์สีนิพระชนมไ์ปแลว้กับอาณาจักรของพระองค์
และจะกลับมายังร่างเดมิของพระองค ์จงึไดม้กีารนําทรัพยส์มบัตมิากมายเหลอืคณาพรอ้มขา้ราชบรพิาล ฝังไปพรอ้มกับร่างของพระองค์
เพอืใหพ้ระองคไ์ดใ้ชใ้นวันทกีลับคอืสูร่่างนอกจากมหาพรีะมดิทัง 3 แลว้ แตล่ะพรีะมดิยังมพีริะมดิบรวิาร อกีพรีะมดิละ 3 องค์
บา้งก็สนันษิฐานกันวา่เป็นพรีะมดิของพระมเหสขีองแตล่ะพระองค์

จากนันนําทา่นสู ่จดุชมววิพาโนรามา ใหท้า่นถ่ายรูปเป็นทรีะลกึนับเป็นจดุททีา่นจะไดเ้ห็นพรีะมดิทัง 3 เรียงรายกันอย่างสวยงาม
ใหท้า่นไดเ้ห็นความยงิใหญ่และสงา่งามของสสุานทยัีงหาหลักฐานทแีน่ชดัในการสรา้งไม่ได ้และยังมเีรืองลลัีบอกีมากมายใหท้า่นไดศ้กึษา
กรณีททีา่นใดสนใจขอีฐิ ใหต้ดิตอ่ทหัีวหนา้ทัวร ์โดยมคีา่บรกิารประมาณ 10 – 20 USD และแนะนําใหท้า่นใหท้ปิแกค่นดแูลอฐิคนละประมาณ 1-2
USD 

จากนันใหท้า่น ถ่ายรูปเป็นทรีะลกึกับ มหาสฟิงซ ์(The Great Sphinx) ผูพ้ทัิกษ์ครงึสงิโต ครงึมนุษยส์ฟิงซยั์กษ์แหง่กซีา่
ถอืเป็นสฟิงซท์ใีหญ่ทสีดุในโลก แกะสลักจากหนิภเูขากอ้นขนาดใหญ่ สนันฐิานวา่ซงึใบหนา้ของสฟิงซอ์าจจะเป็นพระพักตรข์องฟาโรหค์าเฟรก็ได ้
สฟิงซเ์ปรียบเสมอืนเป็นตัวแทนของกษัตรยิ์
หรือเป็นสตัวท์มีชีาญฉลาดและมพีลังเพอืปกป้องพระศพและทรัพยส์มบัตภิายในพรีามดิแตเ่ป็นทน่ีาเสยีดายทสีว่นจมูกของสฟิงซนั์นไดถู้กทําลายเนืองจากถูกใชเ้ป็นเป้าซอ้มยงิปืนของทหารในเวลานัน

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันนําทา่นชม การสาธติและผลติกระดาษปาปีรุส กระดาษแบบแรกของโลกโดยเรียกชอืตามวัตถุดบิของการดาษนันคอืตน้ปารีรุส
หรือตน้กก
ซงึถอืเป็นภมูปัิญญาทอ้งถนิของชาวอยีปิตใ์นสมัยนันคดิคน้ขนึมาเพอืใชแ้ทนการบันทกึผา่นหนิใชบั้นทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์สําคัญตา่งๆในสมัยอยีปิตโ์บราณ

แวะชม โรงงานผลติหวัน้าํหอม ซงึมกีระบวนการการผลติตามตน้ตําหรับ สมัยพระนางคลโีอพัตรา
วา่กันวา่กลนิน ้าํหอมของพระนางคลโีอพัตรานัน ทําใหบ้รุุษทแีข็งแกร่งอย่างจเูลยีส ซซีารยั์งตอ้งสยบ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืตามอัธยาศัย

จากนันนําทา่นสู ่เมอืงซคัคารา่ (Saqqara) ทางตอนใตข้องกรุงไคโร บรเิวณอันเป็นทตัีงของเมอืงเมมฟิส เมอืงหลวงเดมิในสมัยอยีปิตโ์บราณ
โดยมสีงิสําคัญคอื พรีะมดิแหง่แรกของโลกนันเอง

นําทา่นชม พรีะมดิขนับนัไดซคัคารา (Step Pyramid of Saqqara) เป็นพรีะมดิทอีายุเกา่แกม่าก เป็นพรีะมดิ 4 ชนั
ใชเ้ป็นสถานทฝัีงพระศพของ กษัตรยิ ์ซอเซอร ์ในราชวงศท์ ี3 ราว 2600 ปีกอ่นศรสิตกาล
เพอืใชเ้ป็นทางเสด็จสูส่รวงสวรรคเ์ดนิทางไปกับเทพเจา้รา พรีะมดิขันบันไดยังเป็นตน้แบบของปีรามดิในยุคตอ่มา รอบๆ
องคพ์รีามดิยังประกอบไปดว้ยวหิาร แทน่บชูา หอ้งเก็บของและหอ้งโถง ซงึสอดรับและเออืประโยชนห์นา้ทซีงึกันและกันอย่างลงตัว
โดยอมิโฮเทปเป็นสถาปนกิผูอ้อกแบบ 

บรเิวณใกล ้ๆ กันยังม ีพรีะมดิโคง้ (Bent Pyramid) เป็นตน้แบบของพรีะมดิแหง่กซีา่ทคีุน้ตากัน โดยแรกเรมินันสรา้งโดยตังองศาไวท้ ี54 องศา
แตห่ลังจากการสรา้งไปไดร้ะยะหนงึแลว้จงึทราบวา่จดุบรรจบของพรีะมดิจะสงูกวา่ทจีะมคีวามมันคง จงึไดเ้ปลยีนเป็น 43 องศา
จงึทําใหตั้วพรีะมดิโคง้ลง แลว้ถอืวา่เป็นองศาททํีามาใชส้รา้งพรีะมดิในยุคหลังทังหมด

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํในโรงแรม

ทพีกั
Mercure Cairo Le Sphinx Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี4
พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตอิยีปิต ์- สเุหรา่โมฮมัเม็ด อาล ี- ตลาดผา้ฝ้ายอยีปิต ์- ดนิเนอรล์อ่งแมน่้าํไนล์
พรอ้มโชวร์ะบําหนา้ทอ้งและระบําพนืเมอืง

เชา้



บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

นําทา่นเดนิทางไปยัง พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตอิยีปิต ์(Egyptian Museum) เป็นพพิธิภัณฑสํ์าคัญของประเทศอยีปิต์
พพิธิภัณฑแ์หง่นีเป็นทเีก็บรวบรวมสงิสะสมและโบราณวัตถุอยีปิตโ์บราณ กวา่ 120,000 ชนิ พรอ้มชมโลงศพทองคําแทห้นัก 110 ก.ก.
พรอ้มหนา้กากทองคํา ของฟาโรหต์ตัุนคาเมน หนัก 11 ก.ก. และสมบัตสิว่นตัวอกีมากมาย ของพระองค ์เชน่ เตยีง บรรทม, รถศกึ
และสมบัตสํิาคัญอกีชนิทจัีดแสดงคอื บัลลังกท์องทมีชีอืเสยีงของตตัุนคามุน พนักพงิบัลลังกเ์ป็นภาพสลัก ทมีเหส ีอเคเซนามุน
เจมิน ้าํหอมใหต้ตัุนคามุน
**ไม่รวมคา่เขา้หอ้งมัมมฟีาหโ์รของราชวงศ ์ราคาประมาณ 180 อยิปิตป์อนด*์*

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
นําทา่นชม ป้อมซาลาดนีหรอืป้อมซทิาเดล (Citadel) ป้อมปราการสมัยอสิลามรุ่งเรืองในอยีปิต ์ป้อมนี ถูกสรา้งขนึในปี 1176 โดย
กษัตรยิซ์าลามดนิ โดยใชห้นิจากปิรามดิ แหง่ กซีา่ มาสรา้งกําแพงเพอืเป็นป้อมปราการป้องกันประเทศจากสงครามครูเสด
ป้อมซทิาเดลเป็นจดุทนัีกทอ่งเทยีวนยิมแวะ ภายนอกป้อมสามารถมองเห็นทวิทัศนข์องกรุงไคโร

ใกล ้ๆ กันเป็นทตัีงของ สเุหรา่โมฮมัหมดั อาล ี(Muhammad Ali Mosque) ออกแบบโดยสถาปนกิชาวกรีก ใชเ้วลาในการสรา้งนานกวา่ 18 ปี
นับเป็นสเุหร่าทใีหญ่และสงูทสีดุในกรุงไคโร ตัวอาคารสรา้งจากหนิอลาบาสเตอร ์(Alabaster) ผูส้รา้งตอ้งการใหม้รีูปแบบเหมอืน Blue Mosque
ทอีสิตันบลู แตม่ขีนาดเล็กกวา่ ภายในสเุหร่า ตกแตง่ดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตามแบบศลิปะอสิลามอย่างสวยงาม

จากนันพาทา่นชมและเลอืกซอืสนิคา้ ณ ตลาดผา้ฝ้าย ทขีนึชอืวา่มคีณุภาพ สามารถระบายเหงอืไดด้ ีมคีวามเบา
สวมใสส่บายโดยในสมัยกอ่นนันมักถัดและทอเพอืถวยแกฟ่าโรหแ์ละพระราชวงศ ์อกีทังยังนยิมนํามาเป็นผา้ปทูนีอน
ดว้ยสภาพภมูอิากาศและทางธรณี ทําใหเ้ออืตอ่คณุภาพของฝ้ายในอยีปิตนั์นเอง

นําทา่นกลับเขาโรงแรมทพัีก เพอืเตรียมตัวสําหรับมอืค่าํสดุพเิศษ

ค่าํ
รับประทานอาหารมอืค่าํ ทา่มกลางบรรยากาศสดุเอ็กคลซูฟีบนแม่น ้าํทยีาวทสีดุในโลกอย่างแมน่้าํไนล์
ทา่นจะไดล้มิรสอาหารพรอ้มชมการแสดงโชวต์า่งๆ อาทเิช่น ระบําหนา้ทอ้ง Belly dance และการแสดงพนืบา้นตา่งๆเช่น Egypt
tanoura dance

ทพีกั
Mercure Cairo Le Sphinx Hotel ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่

วนัท ี5
หมูบ่า้นครสิเตยีน คอรป์ตกิ ไคโร - Ben Ezra Synagogue - ตลาดขา่น - ถนนมุยส ์- สนามบนินานาชาตไิคโร

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม

เยียมชม หมูบ่า้นครสิเตยีน คอรป์ตกิ ไคโร (Coptic Cairo)
เป็นศนูยร์วมชมุชนครสิเตยีนในอยีปิตแ์หง่เดยีวของอยีปิตซ์งึมอีายุยาวนานนับตังแตโ่รมันเขา้มามบีทบาทในการจัดการอยีปิต์
และถงึแมช้าวเปอรเ์ซยีจะสามารถยดึครองอยีปิตต์อ่จากทกีรุงคอนสแตนตนิลม่สลายแลว้ แตช่มุชมแหง่นีก็ยังคงอยู่จวบจนถงึปัจจบัุน
มสีงิปลกูสรา้งสําคัญอย่าง โบสถค์รสิตเ์กา่ โบสถล์อย (Hanging Church) โบสถข์องกรีกออรท์อดอกซ ์แหง่ St.George

นอกจากนันก็ยังเป็นทตัีงของ พพิธิภณัฑค์อปตคิ (Coptic museum) ซงึจัดแสดงประวัตขิองศลิปคอปตคิจากสมัย Greco-Roman
ถงึยุคอสิลามและ โบสถย์วิ Ben Ezra ถอืเป็นย่านเล็กๆทน่ีาเยียมชมเป็นอย่างยงิ

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บา่ย
จากนันพาทา่นเลอืกซอืของฝากนานาชนดิ ณ แหลง่ของฝากทใีหญ่ทสีดุในไคโรท ีตลาดขา่น เอล คารรี ี(Khan el-Khalili) ไม่วา่จะเป็น เสอืผา้
เครืองประดับ เครืองทองแดง ทองเหลอืง เครืองเทศ ขวดน ้าํหอม ของทรีะลกึ ของใช ้ของกนิ รา้นกาแฟ มากมาย
ซงึตลาดแหง่นีนับเป็นตลาดทมีคีวามเกา่แกม่ากโดยไดรั้บการบรูณะในชว่งศตวรรษท ี16 โดยอาคารโดยรอบนันสรา้งและบรูณะในสมัยสลุตา่น Al-
Ghuri



ถัดจากตลาดขา่นนันคอื ถนนมุยส ์(Muizz Street) 1
ในถนนสายเกา่แกข่องไคโรซงึองคก์ารสหประชาชาตไิดย้กย่องวา่เป็นสถาปัตยกรรมอันล ้าํคา่ของโลกอสิลาม
บรเิวณทางทศิเหนือของถนนนันจะมปีระต ูBab Zuweila 1 ใน 3 ประตทูสีรา้งขนึในสมัยออตโตมัน ดว้ยความงามโดยรอบของถนนแหง่นีนัน
ทําใหม้คีนกลา่วขนานนามวา่ เป็น พพิธิภัณฑก์ลางแจง้

ค่าํ
บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจนี

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตไิคโร

23.30 น.
ออกเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีMS960 (บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

วนัท ี6
สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมูิ

12.40 น.
ถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิดว้ยความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์ยีปิต ์
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี25 กันยายน 2562 เวลา 14:51 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์ยีปิต ์

อัตราคา่บรกิารนรีวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัด Economy Class ไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ (BKK-CAI-BKK) สายการบนิอยีปิตแ์อร ์EGYPT AIR (MS)

• ภาษีน ้าํมนัและภาษีสนามบนิทุกแหง่

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 23 กก.กระเป๋าถอืขนึเครอืง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ

• คา่ทพีกัโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่อาหารทุกมอืตามรายการระบุ, น ้าํดมืบรกิารบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

• คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบุ

• คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่มคัคเุทศกท์อ้งถนิและหวัหนา้ทัวรนํ์าเทยีวคนไทย

• ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 3,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิ 2,000,000 บาท

• เงอืนไขประกนัการเดนิทาง คา่ประกนัอบุัตเิหตแุละคา่รกัษาพยาบาล คุม้ครองเฉพาะกรณทีไีดร้บัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง
ไมคุ่ม้ครองถงึการสญูเสยีทรพัยส์นิสว่นตวัและไมคุ่ม้ครองโรคประจําตวัของผูเ้ดนิทาง

อัตราคา่บรกิารนไีมร่วม

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7%และ หกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่วซีา่อยีปิต ์3,000 บาท / ทา่น

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสาํหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

• คา่น ้าํหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกาํหนด 23 กโิลกรมัตอ่ท่าน

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท  ิอาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมิพเิศษ,โทรศพัท -์โทรสาร,อนิเตอรเ์น็ต,มนิบิาร,์ ซกัรดีทไีมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ

• คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิ,อบุัตภิยัทางธรรมชาต,ิการประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยดุงาน,การถกูปฏเิสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังทเีมอืงไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความควบคมุของบรษัิทฯ

• คา่ทปิคนขบั ไกดท์อ้งถนิ และหวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนยีม รวมทงัทรปิ 100 USD / ทา่น

การสํารองทนัีง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธคิณะเดนิทาง 15 ท่านขนึไป กรณไีมถ่งึ 15 ท่าน ทางบรษัิทจะขอเลอืนการเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง
หรอืเปลยีนแปลงราคาคา่ทัวรเ์พมิ เพอืทําการออกเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้่านทราบลว่งหนา้ 20 วันกอ่นการเดนิทาง

• กรณุาจองทัวรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มชําระมดัจาํ 20,000 บาท สว่นทเีหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30
วันมฉิะนันถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรณุาชําระกอ่นเดนิทาง 45 วัน)

กรณียกเลกิ

• กรณยีกเลกิ
• ยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทางตอ้งทํากอ่นการเดนิทาง 45 วัน บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่มดัจําใหท้ังหมด
ยกเวน้ในกรณวีันหยดุเทศกาล,วันหยดุนักขตัฤกษ์ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิมดัจําโดยไมม่เีงอืนไขใดๆ ทังสนิ

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัชําระเตม็จํานวน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิทังหมดโดยไมม่เีงอืนไขใดๆ ทังสนิ

• กรณเีจ็บป่วย
• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง
บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถยกเลกิหรอืเลอืนการเดนิทาง ไดต้ามความเป็นจรงิ



• กรณทีที่านมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกตวัภายใน เช่น (ตวัเครอืงบนิ,ตวัรถทัวร,์ตวัรถไฟ)
กรณุาสอบถามทเีจา้หนา้ททีุกครงักอ่นทําการออกตวัหรอืชําระคา่ทัวรเ์นอืงจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลยีนไฟลท์บนิหรอืเวลาบนิโดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆ
ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี

• ในการจองทัวรค์วรเผอืเวลาจองทัวรอ์ยา่งนอ้ย 40-45 วัน กอ่นวันเดนิทางทรีะบุไว ้เนอืงจากมผีลในการจองควิวซีา่
ในกรณทีที่านทําการจองเขา้มาลา่ชา้กวา่ทกีาํหนดไว ้รบกวนสอบถามทางเจา้หนา้ทอีกีครงั

• หลงัการจองทัวร ์20 วัน กรณุาแนบสแกนCOPY หนา้พาสปอรต์และใบกรอกขอ้มลูคาํรอ้งในการขอยนืวซีา่สง่กลบัมา เพอืกรอกขอ้มลูขอควิในการยนืวซีา่

• กรณที่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเนอืงมาจากบุคคลใดบุคคลหนงึในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาวซีา่ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ
ซงึเป็นการพจิารณาจากสถานฑูตฯ ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงอืนไข ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี

• กรณที่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาวซีา่ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ ซงึเป็นการพจิารณาจากสถานฑูตฯ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการรบัผดิชอบทุกกรณี

โรงแรมทพัีกและสถานททีอ่งเทยีว

• สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่านัน กรณเีดนิทางเป็นผูใ้หญ ่3 ท่าน บรษัิทฯขอแนะนําใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1
Twin+1 Sgl) จะสะดวกกบัท่านมากกวา่

• การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกตา่งกนั อาจทําใหห้อ้งพกัแบบเดยีวSingle หอ้งคู ่Twin/Double อาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละชัน

• มาตรฐานของโรงแรมในประเทศอยีปิตนั์น อาจจะมคีวามแตกตา่งกนักบัมาตรฐานระดบัสากล
และในโปรแกรมทรีะบุชอืและระดบัมาตรฐานของโรงแรมนันจะเป็นการรบัรองมาตรฐานระดบัดาวของหนว่ยงานการท่องเทยีวของประเทศตรุกเีท่านัน
ไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกบัระดบัสากลได ้

รายละเอยีดเพมิเตมิ

• บรษัิทฯ มสีทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมทัวรใ์นกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• เทยีวบนิ, ราคาและรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั

• หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีวเท่านัน
(หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษัิทฯไมร่บัผดิชอบหากอายเุหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิความลา่ชา้ของสายการบนิ, สายการบนิยกเลกิบนิ, การประทว้ง,การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล
หรอืกรณที่านถกูปฎเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หนา้ทกีรมแรงงานทังจากไทยและตา่งประเทศซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิทฯหรอืเหตภุยัพบิัตทิางธรรมชาต ิ
(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอาจจะปรบัเปลยีนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตสุภาวะฉกุเฉนิจากโรคประจําตวั ซงึไมไ่ดเ้กดิจากอบุัตเิหตใุนรายการท่องเทยีว
(ซงึลกูคา้จะตอ้งยอมรบัในเงอืนไขนใีนกรณทีเีกดิเหตสุดุวสิยั ซงึอยูน่อกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษัิททัวร)์

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ อาท  ิไมเ่ทยีวบางรายการ,ไมท่านอาหารบางมอื,
เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่งทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาจ่ายขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการชําระเหมาขาด

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ
หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอบุัตเิหตทุเีกดิจากความประมาทของนักท่องเทยีวเองหรอืในกรณทีกีระเป๋าเกดิสญูหายหรอืชํารดุจากสายการบนิ

• กรณทีกีารตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯและในตา่งประเทศปฎเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง
บรษัิทฯขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ
กรณทีที่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลอืนวันหรอืคนืเงนิและไมส่ามารถเปลยีนชอืไดห้ากมกีารปรบัราคาบัตรโดยสารสงูขนึ
ตามอตัราคา่น ้าํมนัหรอืคา่เงนิแลกเปลยีน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธปิรบัราคาตวัดงักลา่ว

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ
จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบุไวข้า้งตน้นแีลว้ทังหมด

• กรุป๊ทเีดนิทางช่วงวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการนัตมีดัจํากบัสายการบนิหรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น Charter
Flight , Extra Flightจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด

• ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบัน ถงึจะยังไมห่มดอายกุต็าม
อาจทําใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรททีําใหใ้บหนา้เปลยีนไป ดงันัน



ท่านตอ้งทําพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นทําการจองทัวร์

• กรณมี ี“คดคีวาม” ทไีมอ่นญุาตใิหท้่านเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดทําการตรวจสอบกอ่นการจองทัวรว์า่ท่านสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม่
ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึเป็นสงิทอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณ ี“หญงิตงัครรภ”์  ท่านจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชัดเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ชีัดเจน
สงินอียูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทังสนิ

• กรณใีชห้นังสอืเดนิทางราชการ(เลม่น ้าํเงนิ) เดนิทางเพอืการท่องเทยีวกบัคณะทัวร ์หากท่านถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศใดๆกต็าม ทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่ทัวรแ์ละรบัผดิชอบใดๆทังสนิ

เอกสารการขอวซีา่ประเทศอยีปิต์

*** สถานทูตมกีารเปลยีนแปลงกฎเกณฑใ์นการยนืเอกสารตลอดเวลา***

• หนังสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบันทมีอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และมหีนา้วา่งไมน่อ้ยกวา่ 3 หนา้ ถา้มหีนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทเีคยไดร้บัวซีา่จากประเทศในกลุม่เชงเกน้
หรอืวซีา่ประเทศอนืๆ ใหท้่านแนบมาดว้ย

• รปูถา่ยส ี2 ใบ (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พนืหลงัสขีาวอายไุมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มถา่ยดว้ยตวัเอง รปูจะตอ้งเป็นภาพหนา้ตรง กรณุารวบผมใหเ้ห็นใบหนา้ใหช้ัดเจน
และมองเห็นหทูังสองขา้ง หา้มสวมแวน่หรอืเครอืงประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์หา้มสวมแวน่ และหา้มตกแตง่ภาพจากคอมพวิเตอร์
โดยสถานทูตจะมกีารเปรยีบเทยีบรปูถา่ยของท่านกบัวซีา่ ทที่านเคยไดร้บัยอ้นหลงไป 6 เดอืน หากพบวา่ท่านใชร้ปูถา่ยเคยมวีซีา่ทเีกนิ 6 เดอืนแลว้
ท่านตอ้งถา่ยรปูใหม ่และโปรดเลอืกเสอืผา้ทไีมซ่ ้าํกบัชุดเดมิ ทางสถานทูตฯ เขม้งวดเรอืงรปูถา่ยมาก หากท่านไมป่ฏบิัตติามขอ้กาํหนด
ท่านอาจตอ้งเสยีเวลาไปถา่ยรปูและตอ้งมาแสดงตวัใหมใ่นการยนืวซีา่

• สาํเนาบัตรประชาชน

• สาํเนาทะเบยีนบา้น(กรณุาถา่ยหนา้แรกทมีรีายละเอยีดบา้นเลขทมีาดว้ย)

• สาํเนาใบเปลยีนชอื,เปลยีนนามสกลุ

• ใบสมรส,ใบหยา่,สตูบิัตร(เดก็ทมีอีายตุ่าํกวา่ 18 ปี )

• หลกัฐานการทํางาน
• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของกจิการ : ใชห้นังสอืจดทะเบยีนบรษัิทฯ ทมีรีายชอืผูป้ระกอบกจิการ (คดัลอกไวไ้มเ่กนิ 1
เดอืนนับจากวันทยีนืวซีา่)แปลเป็นภาษาองักฤษ

• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบยีนพาณชิยท์มีชีอืผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ (ทพ.4), (พค. 0403)

• กรณผีูเ้ดนิทางเป็นพนักงานบรษัิทฯจดหมายรบัรองการทํางานฉบับภาษาองักฤษ(ตวัจรงิ) ระบุชอื นามสกลุ เลขทพีาสปอรต์ ตามพาสปอรต์ ตาํแหนง่ เงนิเดอืน
ระยะเวลาวา่จา้ง วันทไีดร้บัอนมุตัใิหล้า(ใหใ้ช  ้“TO WHOM IT MAY CONCERN” ไมต่อ้งระบุชอืสถานทูตในการยนื )

• กรณทีเีป็นขา้ราชการ: ใชห้นังสอืรบัรองจากหนว่ยงานทสีงักดั(มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทยีนืวซีา่)

• กรณรีาชการทเีกษียณอาย ุตอ้งแนบสาํเนาบัตรขา้ราชการบําเหน็จบํานาญ

• กรณเีป็นนักเรยีนนักศกึษา ตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากสถาบันศกึษานันวา่กาํลงัศกึษาอยูแ่ละระบุชันปีทศีกึษาเป็นภาษาองักฤษ(มอีายไุมเ่กนิ 1
เดอืนนับจากวันทยีนืวซีา่)

• อาชพีอสิระ โปรดเขยีนจดหมายแนะนําตวัชแีจงสถานะและรายไดข้องตวัเองเป็นภาษาองักฤษ

• กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่ 20 ปีบรบิูรณ:์เดนิทางตอ้งยนืเอกสารเพมิเตมิ ดงันี
• เดนิทางกบับุคคลอนืทไีมใ่ช่บดิาและมารดา บดิาและมารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอม ซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอ เท่านันและใหร้ะบุวา่
ยนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัใคร มคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไรกบัครอบครวั

• เดนิทางกบับดิา มารดาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและให ้ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบับดิา
(ระบุชอืบดิา)

• เดนิทางกบัมารดา บดิาตอ้งทําหนังสอืแสดงความยนิยอมซงึออกใหโ้ดยทวีา่การเขตหรอือาํเภอเท่านันและให ้ระบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ดก็เดนิทางกบัมารดา
(ระบุชอืมารดา)

• ในกรณทีบีดิามารดา ไดแ้ยกทางกนันัน จําเป็นท  ีบดิา หรอื มารดา จะตอ้งแสดงหนังสอื ปกครองบุตรทถีกูตอ้งทางกฏหมาย ( ป.ค.14 ) พรอ้ม
แปลเป็นภาษาองักฤษ หรอื ถา้ในกรณทีะเบยีนหยา่ ระบุชัดเจนวา่ ผูเ้ยาว ์อยูอ่าํนาจการปกครอง ของ บดิา หรอื มารดา กใ็ชแ้ทนกนัได ้พรอ้ม แปลเป็น ภาษา
องักฤษ พรอ้มใบสตูบิัตร ของผูเ้ยาว ์เพอืใชใ้นการเชยีมโยงความสมัพนัธ์

• หลกัฐานทางการเงนิ สาํเนา BOOK BANK สว่นตวัยอ้นหลงั 6 เดอืนและจดหมายรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ซงึจะตอ้งเป็นบัญชเีดยีวกนัเท่านัน
ดงันี



• จดหมายรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ทอีอกโดยทางธนาคาร ระบุ To whom it may concern (ไมต่อ้งระบุสถานทูต)
โดยตอ้งเป็นฉบับจรงิและระบุจํานวนเงนิม ีซงึจะตอ้งออกจดหมายมาไมเ่กนิ 30 วันนับจากวันทจีะยนืวซีา่ พรอ้มทังสาํเนา BOOK BANK ยอ้นหลงั 6 เดอืน
โดยทยีอดเงนิคงเหลอืตอ้งม ี6 หลกัขนึไป ตอ่ 1 ท่าน และอพัเดทยอดเงนิ ณ เดอืนปัจจุบันทยีนืวซีา่ (ตอ้งมกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ หา้ม!!!
ทําการโอนเงนิเขา้ไปเป็นยอดใหญใ่นครงัเดยีวกอ่นการยนืวซีา่เดด็ขาด!

• กรณเีงนิฝากประจํา ทไีมส่ามารถปรบัยอดได ้ท่านตอ้งขอหนังสอืรบัรองทางการเงนิจากทางธนาคาร (STATEMENT)
โดยใหธ้นาคารระบุวา่ท่านมเีงนิคงอยูใ่นบัญชฝีากประจํา (ออกจดหมายรบรองเป็นภาษาองักฤษเท่านัน) และในการขอหนังสอืรบัรองตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 30 วัน
นับจากวันทไีดค้วิยนืวซีา่ และ ใหแ้นบสาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากประจํายอ้นหลงัมาดว้ย

• ***สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนัในทุกกรณ*ี**

ในกรณทีมีผีูร้บัรองคา่ใชจ้่าย ตอ้งมเีอกสารเพมิเตมิ ดงันี

• จดหมายจากผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย (ภาษาองักฤษเท่านัน)

• หลกัฐานแสดงความสมัพนัธข์องผูเ้ดนิทางกบัผูร้บัรองคา่ใชจ้่าย เช่น ทะเบยีนบา้น, สาํเนาทะเบยีนสมรส
• พอ่, แม ่สามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้ตรได ้

• สาม ีภรรยา ทจีดทะเบยีนสมรส รบัรองใหก้นัและกนัได ้

• เพอืนและสามภีรรยาทไีมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรสและไมม่บีุตร ไมส่ามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายใหก้นัได ้

• ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไมส่ามารถรบัรองคา่ใชจ้่ายใหห้ลานได ้

• กรณุาแนบสาํเนาสมดุบัญชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืน ของผูร้บัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มทังอพัเดทยอดเงนิ ณ เดอืนปัจจุบัน (ไมเ่กนิ 30 วัน
นับจากวันทยีนืวซีา่)และหนังสอืรบัรองเงนิฝากทอีอกใหโ้ดยธนาคาร(Bank Guarantee)โดยตอ้งระบุชอืผูเ้ดนิทาง ทตีอ้งการจะรบัรองคา่ใชจ้่าย

** หมายเหต ุ**

• วซีา่อยีปิตไ์มต่อ้งแสดงตวัณ สถานฑูต

• เวลาการอนมุตัผิลวซีา่จะอยู ่15-30วัน ทําการ ไมร่วมวันหยดุ เสาร-์อาทติย ์และ วันหยดุนักขตัฤกษ์ หรอื ในบางกรณอีาจใชร้ะยะพจิารณานานกวา่ทกีาํหนด

• ระหวา่งพจิารณาไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

• คา่แปลเอกสารทุกอยา่งไมร่วมอยูใ่นคา่ดาํเนนิการของทัวร์

• การพจิารณาผล VISA ขนึอยูก่บัดลุยพนิจิของทางสถานทูตทางบรษัิทไมม่สีว่นเกยีวขอ้งกบัการพจิารณาใดๆทังสนิ
บรษัิทเป็นเพยีงตวัแทนทคีอยอาํนวยความสะดวกในการยนืวซีา่เท่านัน ขอ้มลูและเอกสารทุกอยา่งตอ้งเป็นความจรงิความบดิเบยีน
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิ ในกรณที  ีVISA ไมผ่า่นทุกกรณ ี***
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