
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     พีระมิด | เมืองอเล็กซานเดรีย | พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติอียิปต ์| เมมฟิส | ล่องเรือชมวิวแม่น า้ไนล ์ 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

Egypt Here We Go อียิปต ์

5 DAYS 2 NIGHTS 

 เดนิทาง เมษายน 63  

ราคาแนะน าเพยีง 32,900.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. คเูวต – ไคโร - เมมฟิส – เมืองโบราณซคัคารา 

วนัท่ี 3. เมืองอเล็กซานเดรีย – หลมุฝังศพใตด้ินแห่งอเล็กซานเดรยี – เสาปอมเปย ์– ป้อมปราการซิทาเดล – ไคโร 
วนัท่ี 4. พีระมิดแห่งเมืองกีซา - พพิิธภณัฑสถานแห่งชาตอิียิปต ์– ชอ้ปป้ิงตลาดข่านเอลคาลีลี –สนามบิน 
วนัท่ี 5. คเูวต - กรุงเทพฯ 
 

 

 



 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู8 เคานเ์ตอร ์R สายการบินคเูวต แอรไ์ลน ์โดยมี

เจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

23.15 น. ออกเดินทางสู่นครคเูวตดว้ยเที่ยวบิน KU 414 

วันที่ 2 คูเวต – ไคโร – เมมฟิส - เมืองโบราณซัคคารา 
02.40 น. เดินทางถึงกรุงคเูวต รอเปล่ียนเครื่อง มีบริการเล้าทร์องรับทีส่นามบินคูเวต 

09.30 น.  ออกเดินทางสู่กรุงไคโร ดว้ยเที่ยวบิน KU 545 

11.50 น เดินทางถึงสนามบินนานาชาตกิรุงไคโร ประเทศอียิปต ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคน

เขา้เมืองและศลุกากร เดินทางสู่กรุงไคโร (Cairo) เมืองหลวงของประเทศอียิปต ์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  บ่าย       น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส (Memphis) เป็นเมืองหลวงแรกของอาณาจกัรอียิปตโ์บราณ เมื่อฟาโรหน์าเมอร ์(Narmer) 

ไดร้วบรวมอาณาจกัรอียิปต ์รวมเป็นหนึ่งเดียวได ้น าท่านชมรูปแกะสลกัขนาดยกัษ์ ดว้ยหินอลาบาสเตอรข์องฟาโรหร์ามเสส
ที่ 2 (Ramesses II) ระหว่างทางยังมีตน้อินทผลัมขึน้เป็นแถวอย่างสวยงามอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดินทางไปยังเมือง
โบราณซัคคารา(Saqqara) เพื่อชมพีระมิดขัน้บนัได เป็นส่ิงก่อสรา้งขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัใชเ้ป็นสถานที่ฝ่ังศพของกษัตริย ์ซอ
เซอร ์และเป็นตน้แบบของพีระมิดในยคุต่อมา จากนัน้น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงไคโร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพ่กั เดินทางเขา้สู่ที่พกั OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า  

 



 

วันที่ 3 
เมืองอเล็กซานเดรีย – หลุมฝังศพใต้ดนิแห่งอเล็กซานเดรีย – เสาปอม
เปย ์– ป้อมปราการซิทาเดล – ไคโร 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางไปยงัเมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสอง รองจากกรุงไคโร เมืองนีเ้คยถกูปกครอง

โดยชาวเมืองอียิปต ์ชาวกรีก ชาวโรมนั รวมถึงการครอบครองของราชวงศช์าวมสุลิมต่างๆ ท าใหเ้มืองนีเ้ป็นแหล่งผสมผสาน
ศิลปะอียิปต ์กรีก โรมัน และอิสลามเข้าดว้ยกันอย่างน่าสนใจยิ่ง เมืองอเล็กซานเดรียเคยเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ เมื่อ
ประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาล พระเจ้าอเล็กซานเดอรม์หาราช (Alexander the Great) 
แห่งราชวงศอ์ารกี์ด จากแควน้มาซิโดเนีย ไดเ้ขา้มายึดครองและมีค าสั่งใหป้รบัปรุงขยายเมืองเพื่อสถาปนาเป็นเมืองหลวงใน
สมยัพระองค ์พรอ้มทัง้ตัง้ชื่อว่าเมืองอเล็กซานเดรีย และเมืองนีย้งัเป็นสถานท่ีส าคญัในต านานรกัอนัยิ่งใหญ่ของพระนางคลี
โอพัตรา(Cleopatra) และจอมทัพผู้กล้าแห่งโรมัน มาร์ค แอนโทนี (Mark Antony) ปัจจุบันนีเ้ป็นเมืองพักผ่อนตาก
อากาศที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก น าท่านชมหลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacomb) ซึ่งไดร้บัการยกย่องให้
เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เป็นอโุมงคท์ี่เก็บศพและทรพัยส์มบตัิของกษัตรยิอ์ียิปตโ์บราณ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนั้นน าท่านชมเสาปอมเปย ์(Pompey’s Pillar) ซึ่งเป็นส่ิงส าคญัโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต ์มีลักษณะเป็นเสา

แกรนิตสงูประมาณ 27 เมตร ค าว่าปอมเปยน์ัน้เป็นชื่อเพื่อนสนิทของจูเลียส ซีซ่า (Julius Caesar) ผูน้  าที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมนั 
ซึ่งภายหลงัทัง้สองไดก้ลายเป็นศตัรูกนั ปัจจุบนันีเ้หลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ตัง้อยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซอ์ีกสองตวั 
จากนัน้น าท่านชมป้อมปราการซิทาเดล (Citadel) บริเวณดา้นนอก ซึ่งในอดีตนัน้คือที่ตัง้ของประภาคารฟาโรส (Pharos 

of Alexandria) ที่ไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ สรา้งประมาณ 270 ปีก่อนคริสตศ์กัราช ใน
รชัสมัยพระเจา้ปโตเลมีที่ 1 โดยสถาปนิกชื่อ โซสเตรโตส สรา้งดว้ยหินอ่อนแกะสลัก มีตะเกียงขนาดใหญ่บนยอด โดยนัก
ประวัติศาสตรส์ันนิษฐานว่าในเวลากลางวันจะปล่อยควัน และในเวลากลางคืนจะเป็นแสงไฟสว่างที่เห็นไดจ้ากระยะไกล 
จากนัน้น าท่านเดินทางกลบักรุงไคโร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าบนเรือ (Dinner Cruise) 
สัมผัสบรรยากาศอันงดงามยามค ่าคืนตลอดสองฝ่ังแม่น ้าไนล ์

พร้อมชมการแสดงระบ าหน้าท้อง และการแสดงพืน้เมืองทีน่่าตื่นเต้น 
ทีพ่กั น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั OASIS HOTEL หรือเทยีบเท่า  



 

วันที่ 4 
พีระมิดแห่งเมืองกีซา - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต ์– ช้อปป้ิงตลาด
ข่านเอลคาลีลี –สนามบนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดินทางไปยงัเมืองกีซา (Gina) เมืองใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศอียิปต ์น าท่าชม มหาพีระมิดแห่งเมืองกีซา

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

คูฟู นั้นเป็นพีระมิดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในบรรดามหาพีระมิดแห่งเมืองกีซา เป็นที่บรรจุพระบรมศพของกษัตริยค์ีออปส ์

(Cheops) หรือ ฟาโรหค์ูฟู (Khufu) แห่งราชวงศท์ี่ 4 ซึ่งปกครองอาณาจกัรอียิปตเ์มื่อประมาณกว่า 4,600 ปีมาแลว้ ใชเ้วลา

ก่อสรา้งทัง้สิน้ประมาณ 30 ปี และใชแ้รงงานกว่าแสนคน ไดร้บัการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยข์องโลกยุคเก่าและ

เป็นหนึ่งเดียวในส่ิงมหศัจรรยย์คุเก่าที่ยงัคงอยู่ถึงปัจจบุนั จากนัน้น าท่านชมสฟิงซ ์(Sphinx) ที่แกะสลกัจากหินธรรมชาติ เป็น

การผสมกนัระหว่างมนษุยก์บัสิงโต ส่วนหวัที่เหมือนมนษุยน์ัน้ มีสัญลกัษณข์องฟาโรหอ์ียิปตแ์สดงไวค้ือมีเคราที่คาง ตรงหนา้

ผากมีงแูผ่แม่เบีย้และมีเครื่องประดบั รดัเกลา้แบบกษัตรยิ ์ล าตวัมีลกัษณะคลา้ยสิงโต  

**ไม่รวมค่าขี่อูฐ และค่าเข้าด้านในพีระมิด หากท่านสนใจ กรุณาติดต่อทีห่ัวหน้าทัวร*์* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต ์(Egyptian Museum) อันเล่ืองชื่อ เป็นสถานที่ที่รวมศิลปะวัตถุโบราณ

มากมายที่สดุ ชมโลงศพทองค าแทพ้รอ้มหนา้กากทองค าของฟาโรหต์ุตันคาเมน (Tutankhamun) อนัดงักอ้งโลก และสมบตัิ

ส่วนตวัอีกมากมายของพระองค ์อาทิเช่น เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่างๆ รถศึกและเกา้อี ้บรรลงักท์องค า นอกจากนี ้ท่านยงั

จะไดช้มสมบตัิอนัล า้ค่าอื่นๆ อีกจ านวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือ ประณีต ส่ิงของทัง้หมดลว้นมีอายุเก่าแก่

กว่า 3,000 ปี  *** การเขา้ชมพิพิธภณัฑแ์ห่งนีย้งัไม่รวมค่าบตัรเขา้ชมหอ้งมมัมี่พระมหากษัตรยิท์ัง้ 11 พระองค ์(ค่าใชจ้่ายใน

การเขา้ชมท่านละ 20 USD) กรณีสนใจเขา้ชมกรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร ์*** 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านไปชอ้ปป้ิงสิน้คา้พืน้เมืองอนังดงามที่ตลาดข่านเอลคาลีลี (Khan el-Khalili) ตลาดส าคญัทางการคา้ขายของ
พืน้เมืองและ สินคา้ที่ระลึกที่ใหญ่ที่สดุในกรุงไคโรประเทศอียิปต ์ท่านสามารถเลือกซือ้ของพืน้เมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นขวดน า้หอมที่ท  าดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบั พรม และของที่ระลึก
พืน้เมืองต่างๆ 

22.30 น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วันที่ 5 คูเวต – กรุงเทพฯ 
01.30 น. น าท่านเดินทางกลบัไปยงักรุงเทพฯ โดยสายการบินคเูวต แอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ KU 544 
05.00 น. เดินทางถึงกรุงคเูวต รอเปล่ียนเครื่อง 
07.45 น.  น าท่านเดินทางต่อไปยงักรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KU 413 
19.00 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

ราคาแนะน าเพยีง   
Egypt Here We Go อียิปต ์

5 DAYS 2 NIGHTS โดยสายการบนิคูเวต แอรไ์ลน ์(KU) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
ท่านละ 

วันที ่07 - 11 เม.ย. 63 32,900.- 32,900.- 32,900.- 14,050.- 2,900.- 

วันที ่14 - 18 เม.ย. 63 32,900.- 32,900.- 32,900.- 14,050.- 2,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 



 

7. ค่าประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที่) 
 ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 23 กก.และมากกว่า 1 ใบ,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอียิปต ์2,000 บาท (ช าระพรอ้มมดัจ า) 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (18 USD) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (15 USD) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษิัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 



 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเ ล่มเก่า ใหก้ับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้ ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ 
ทางบรษิัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้า่ยที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซา่ / ค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่า
ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  



 

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่มีอ่าง

อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

 เอกสารประกอบการขอวซีา่อยีปิต ์  

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 - 20 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

1. ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซี่าอยา่งนอ้ย 2 

หนา้ 

          ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง เดนิทางหา้ม   

           ช ารดุหรอืขดีเขยีนใดๆท ัง้ส ิน้ภายในหนงัสอืเดนิทาง (ส ำหรับทำ่นทีม่หีนังสอืเดนิทำงเลม่ เกำ่ กรุณำ    

          น ำมำประกอบกำรยืน่วซี่ำดว้ยเพือ่ควำมสะดวกในกำรพจิำรณำวซีำ่ของ

ทำ่น)  

***หลงัจากทีว่ซีา่ผา่นแลว้ ตอ้งน าเลม่จรงิมาแปะหนา้วซีา่ตามก าหนดนดั

หมายของทางสถานทตู*** 

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

ขาวเท่าน ัน้  ถ่ำยไวไ้ม่เกนิ 6 เดือน , สติ๊ กเกอร์ใชไ้ม่ได,้ หำ้มสวม

แวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ, รูปทีม่กีำรตัดตอ่โดยโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์ช ้

ไมไ่ด)้  ส่วนสูงใบหน้า 3 ซม. 



 
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกุล (ถา้เคยเปลีย่น),ส าเนาทะเบยีน

สมรส, ส าเนาใบหยา่ หรอื ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ),ส าเนาสูตบิตัรกรณีผูเ้ดนิทาง

ต า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ 

4. หลกัฐานการเงนิ  

BANK CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE ที่ออกจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น ระบุชือ่เจำ้ของบัญช ี(บุคคลที่

ออกค่ำใชจ่้ำย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จำ้ของบัญชอีอกคำ่ใชจ่้ำย

ให ้(ผูเ้ดนิทำง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยชัดเจน ฉบับภำษำอังกฤษ และใช้

ยืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลงัจากธนาคารออกให ้

***ทางสถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชฝีากประจ าหรอืกระแสรายวนั*** 

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสือรับรองกำรท ำงำนจำกบริษัทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มท ำงำนและ

ชว่งเวลำทีอ่นุมัตใิหล้ำหยดุ ตอ้งมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้และหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็น

กรรมกำรหรือหุน้ส่วน พรอ้มทัง้ เซ็นชือ่รับรองส ำเนำและประทับตรำบรษัิทฯ (อำยุส ำเนำไม่เกนิ 3 เดือน)

พรอ้มฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษแนบดว้ย 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบันที่ก ำลังศึกษำอยู่

(สถานทูตไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอมและตอ้งมอีายุ 1 เดอืนกอ่นยืน่ว ี

ซา่) ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6. กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี ขอส าเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยพรอ้มแจง้ควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชย

ค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สังกัด พรอ้มฉบับแปลภำษำอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบ

ส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ่้ำยพรอ้มแจง้ควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชย

ค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สังกัด พรอ้มฉบับแปลภำษำอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบ

ส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิำและมำรดำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร โดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ่้ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำย

ทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สังกัด พรอ้มฉบับแปลภำษำอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรือหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำมำดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำ

หรอืมำรดำเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 



 
- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใด

เป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบับแปลภำษำอังกฤษ 

7. เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์

8. กรุณำกรอกขอ้มลูภำษำไทยตำมแบบฟอรม์ทีแ่นบมำใหถ้กูตอ้งและเป็นควำมจรงิเทำ่นัน้ เน่ืองจำกเป็นขอ้มลู   

      ทีต่อ้งสง่ใหก้ับทำงสถำนฑตู ทำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถกรอกแทนทำ่นได ้เพรำะถำ้ขอ้มลูผดิพลำด ทำ่นอำจจะ   

      ถกูปฏเิสธวซีำ่ได ้

9. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

 

***กรณีทีว่ซีา่ผา่นแลว้ ตอ้งน าเลม่พาสปอตตวัจรงิมาแปะวซีา่ตามก าหนดนดัหมายของทางสถานทตู*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำประเทศอียิปต์ 

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนื่องจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน) 

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. สญัชาตปัิจจุบนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั………………………….. 

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. ทีอ่ยู่บา้น และ อเีมลข์องผูข้อ 

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



 

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

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

12. อาชพีปัจจุบนั........................................................................................................ 

13. ชื่อบรษิทั ทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันักเรยีน/นักศกึษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ่ยู่ของสถาบนัศกึษา 

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

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

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

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

15. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้เจา้บา้น/บรษิทั/องคก์ร)  

          ตามทีร่ะบุในช่อง 31 และ 32  

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี      อื่นๆ (โปรดระบุ)   

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแลว้                ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้              ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)               อื่นๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


