
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
วนัที1่ กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ - คเูวต 

20.30 น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ สนามบนิสุวรรณภูมไิทย 
อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 8 เคาน์เตอรส์ายการบนิKUWAIT 
AIRWAYS พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

23.50 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคูเวต ประเทศคูเวตโดยสายการบิน 
KUWAIT AIRWAYS เทีย่วบนิที ่KU414 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ  
**BOEING777 Economy class290 seats/Business Class 36 seats/First Class 8 Seats ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที2่ ทา่อากาศยานนานาชาตคิเูวต – ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร (อยีปิต)์ – เมอืงกซีา – มหา
พรีะมดิ – มหาสฟิงซ ์

04.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคิเูวต ประเทศคเูวต**เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง** 
  พเิศษ ระหวา่งรอเปลีย่นเครือ่ง บรกิาร Lounge Kuwait Airways พรอ้มเครือ่งดืม่และขนม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์โดยสายการ

บนิ KUWAIT AIRWAYSเทีย่วบนิที ่KU545 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
**BOEING777 Economy class290 seats/Business Class 36 seats/First Class 8 Seats ** 

11.50 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์
กรุงไคโร (Cairo)หรือชือ่เรียกในภาษาอาหรับคือ “กอฮเิราะฮ”์ หมายความว่า ชัยชนะ 
โดยระหว่างการก่อนสรา้งเมืองไดม้ีการมองเห็นดาวอังคาร ซึง่ดาวอังคารเปรียบเสมือน
สัญลักษณ์ของการท าลายลา้ง หรืออกีนัยหนึ่งคอืไคโรเป็นเมอืงทีร่บชนะทุกกองทัพทีม่า
โจมตีตัง้แต่กองทัพมองโกล, กองทัพครูเสด หรือแมแ้ต่กองทัพของออตโตมัน ว่ากันว่า
ไคโรเป็นดนิแดนแหง่อารยธรรมและโบราณคดอีันลีล้ับและน่าพศิวง ทัง้ยังมแีมน่ ้าไนลท์ีย่าว
ทีส่ดุในโลกไหลผ่าน ซึง่ในปัจจุบันไคโรไดก้ลายเป็นเมอืงหลวงของอยีปิต ์เป็นศูนยก์ลาง
ของศาสนาอสิลาม ทัง้ยังมีความส าคัญดา้นการเมืองและวัฒนธรรมในดนิแดนตะวันออก
กลาง 



 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกซี่า (Giza)ซึง่อยู่ไม่ไกลจากกรุงไคโรมากนัก น าท่านชม มหาปิ

รามดิ (Great Pyramids)ทีไ่ดรั้บการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก  เป็น
ชือ่เรยีกของสถานทีฝั่งพระศพของเมอืงเลโทโพลสิโบราณ (ปัจจุบันคอื ไคโร) ครอบคลุม
พืน้ที ่2,000 ตร.ม. บนทีร่าบสงูทางทศิตะวันออกเฉียงใต ้เป็นทีต่ัง้ของมหาปิรามดิ 3 องค ์
ซึง่องคฟ์าโรหแ์ห่งอยีปิตโ์บราณสรา้งขึน้เพือ่ฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็นสิง่กอ่สรา้ง
ทีย่ ิง่ใหญแ่ละเกา่แกท่ีส่ดุของโลก ใชเ้วลากอ่สรา้งทัง้ส ิน้ 30 ปี ซึง่ประกอบดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) พรีะมดิคอีอพส ์(Cheops) หรอื พรีะมดิคูฟู (Khufu)นยิมเรยีกกันในอกีชือ่หนึง่วา่ 

มหาพีระมดิแห่งกีซา (The Great Pyramid of Giza) เป็นพีระมดิที่มีขนาดใหญ่และ
เก่าแก่ทีส่ดุ สรา้งในสมัยของฟาโรหค์ูฟู แห่งราชวงศ ์ที ่4 มขีนาดพื้นที ่53 ตร.ม. สูง 
146 เมตร สรา้งดว้ยหนิแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง น ้าหนักกว่ากว่า 60 ตัน สรา้งขึน้เพือ่ใช ้

เป็นทีเ่ก็บรักษาศพ เพือ่รอการกลับมาคนืชพีตามความเชือ่ของชาวอยีปิตใ์นยคุนัน้ 
 
2) พรีะมดิเคเฟรน (Chefren)สรา้งโดยฟาโรหค์าเฟรซึง่เป็นพระโอรสของฟาโรห์คูฟู 

เป็นพรีะมดิหนึง่ในสามพรีะมดิแห่งกซีา ซึง่ตัง้อย่ตรงกลางถัดจากพรีะมดิคฟู ูสรา้งในปี 
2465 กอ่น ค.ศ. สงู 136 เมตร สรา้งบนเนนิดนิขนาดใหญ ่สว่นยอดของพรีะมดิแหง่น้ีมี
ชัน้หินปูนขัดมันที่ชาวอียิปต์โบราณก่อสรา้งปิดเป็นผิวชัน้นอกที่ยังหลงเหลืออยู่ 
นอกจากน้ีในบรเิวณใกลเ้คยีงกับพีระมดิเคเฟรน ยังมมีหาสฟิงซท์ีเ่ป็นรูปแกะสลักจาก
หนิกอ้นเดยีวทีใ่หญท่ีส่ดุอกีแหง่หนึง่ของโลกและยังเป็นอนุสาวรยีแ์บบแกะสลักลอยตัว
ทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกอกีดว้ย 

 
3) พรีะมดิมเิซรนุิส (Mycerinus) หรอืพรีะมดิเมนคเูร (Menkaure)สรา้งโดยฟาโรห์

เมนคเูรโอรสของฟาโรหเ์คเฟรน สรา้งในปี 2420 กอ่น ค.ศ. มขีนาดเล็กทีส่ดุ สงู 66.45 
เมตร ปัจจุบันสงูเพยีง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร มขีนาดเล็กทีส่ดุในบรรดาพรีะมดิ
ทัง้ 3 แหง่ของกซีา ทางทศิใตข้องพรีะมดิเมนคเูร ยังมกีารสรา้งพรีะมดิราชนีิทัง้ 3 (The 
Three Queen's Pyramids) เพื่อใชเ้ป็นที่เก็บพระศพของราชนีิ 3 องค์ในสมัยของ
ฟาโรหเ์มนคเูร 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นน าท่านชม “มหาสฟิงซ ์(The Great Sphinx of Giza)” ตัง้อยู่ดา้นหนา้ของ
พรีะมดิเคเฟรน ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของหมู่พรีะมดิแห่งกซีาและยังถอืเป็นสฟิงซท์ีม่ขีนาดใหญ่
ที่สุดในโลก แกะสลักจากเนินหนิธรรมชาตเิพียงกอ้นเดียว มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของ
ฟาโรหแ์ละล าตัวเป็นสงิโต มหีนา้ทีเ่ปรยีบเสมอืนเป็นตัวแทนของกษัตรยิ ์และมพีลังพเิศษ
เพือ่ปกป้องพระศพและทรัพยส์มบัตทิีอ่ยูภ่ายในพรีะมดิ 

  (กรณีทีท่า่นใดสนใจขีอ่อฐู ใหต้ดิตอ่ทีห่ัวหนา้ทัวร ์โดยมคี่าบรกิารประมาณ 10 – 20 USD และ 
แนะน าใหท้า่นใหท้ปิแกค่นดแูลอฐูคนละประมาณ 1-2 USD 1 ทา่นตอ่อฐู 1 ตัว ใชเ้วลาประมาณ 
20 นาท)ี 
(ค่าใชจ้่ายในการเขา้ชมพีระมดิคูฟู ท่านละ 30 USD. ค่าใชจ้่ายในการเขา้ชมพีระมดิเคเฟรน 
ท่านละ 10 USD. และค่าใชจ้่ายในการเขา้ชมพรีะมดิมเิซรนิุส หรอืพรีะมดิเมนคูเร (Menkaure) 
ทา่นละ 10 USD.) 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร 
  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั OASIS HOTEL PYRAMIDS  4 ดาว**** หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 

วนัที ่3 เมอืงอเล็กซานเดรยี - ป้อมปราการซทิาเดล – เสาปอมเปย ์- บฟุเฟตบ์นเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้
ไนล ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
มุ่งหนา้สู่ เมอืงอเล็กซานเดรยี (Alexandria)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั่วโมง 50 
นาท)ี  เมอืงท่าส าคัญของอยีปิตต์ัง้แต่ในยุคโบราณ และเป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศในปัจจุบัน ตัง้อยูท่างเหนือสดุของประเทศรมิกับทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ซึง่ถอืเป็นจุด
ที่แม่น ้าไนล์สิน้สุด โดยอเล็กซานเดรียนั้นมีชือ่ในประวัตศิาสตร์ในช่วงประมาณ 332 ปี 
กอ่นศรสิตกาล ตรงกับสมัยมหาราชทีย่ ิง่ใหญ่ทีส่ดุในยุคของกรกี น่ันคอืกษัตรยิม์าซโิดเนีย 
อเล็กซานเดอรท์ี ่3 และยังเคยเป็นสถานทีต่ัง้ของประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรีย 1 
ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเขา้ชม ป้อมปราการซทิาเดล (Qaipay’s Citadel)ป้อมปราการโบราณที่ยังมี
ความสวยงาม ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน ป้อมแห่งน้ีถกูสรา้งขึน้ในครสิศตรรษที ่



 
15 ในอดตีใชเ้ป็นทีต่ัง้ของ ประภาคารฟารอส ซึง่ถอืว่าเป็นหนึง่ในสิง่มหัศจรรยข์องโลกยคุ
โบราณ ปัจจุบันเหลอืเพยีงสว่นทีเ่ป็นฐาน และไดม้รัีบการทะนุบ ารุงตอ่เตมิจากสลุตา่นเกยต์
เบย์ (Sultan Al-Ashraf Sayf al-Din Qa'it Bay) ปัจจุบันป้อมปราการแห่งน้ีไดก้ลายเป็น
หนึง่ในพพิธิภัณฑท์างทะเลทีม่นัีกทอ่งเทีย่วเขา้ชมเป็นจ านวนมาก  
น าเขา้ชมและถ่ายรูป เสาปอมเปย(์Pompay’s Pillar)เป็นสิง่ส าคัญโบราณในสมัยโรมัน
ปกครองอยีปิต ์เป็นเสาแกรนิตสงู 27 เมตร ปอมเปย ์เป็นชือ่เพือ่นสนิทของ จูเลยีส  ซซีา่ 
ผูน้ าทีย่ ิง่ใหญ่แห่งโรมัน ซึง่ภายหลังทัง้สองไดก้ลายเป็นศัตรูกันและปอมเปยไ์ดห้ลบหนี
มายังเมอืงอเล็กซานเดรยีในอยีปิต ์และไดถ้กูชาวอยิปิตฆ์า่เสยีชวีติ ปัจจุบันน้ีเหลอืเพยีงแค่
เสาโบราณแบบกรกี ตัง้อยูอ่ยา่งโดด่เดน่ และสฟิงซอ์กีสองตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเขา้ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs of Kom El 
Shoukafa)เป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง เป็นสสุานของชาวโรมันในอดตี มี
ทัง้หมดสามชัน้ ชัน้ที ่1 ใชส้ าหรับการล าเลยีงโลงและศพ ชัน้ที ่2 ใชเ้ป็นทีฝั่งศพ และชัน้ที ่
3 ใชเ้ป็นสถานทีร่วมญาตแิละเพือ่ร าลกึถงึผูต้าย โดยมกีารเลีย้งสงัสรรคก์ันทัง้วัน ซึง่เลา่กัน
วา่ตอนทีนั่กโบราณคดคีน้พบทีน่ี่เป็นครัง้แรก บนโต๊ะยังมขีวดไวนแ์ละจานวางอยู่ 

เย็น  บรกิารอาหารค า่บุฟเฟตบ์นเรอืลอ่งไปตามแมน่ า้ไนล ์ชมบรรยากาศอนังดงามยาม
ค า่คนืสองฟากฝั่ง แมน่ า้ พรอ้มชม และรว่มสนุกกบัการแสดง ระบ าหนา้ทอ้ง (Belly 
Dance) อนัเลือ่งชือ่และการแสดงพืน้เมอืงท ัง้ (Tanoura show) และ (Folkloric)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุไคโร(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 50 นาท)ี 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั OASIS HOTEL PYRAMIDS  4 ดาว**** หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 
 
 
 



 
วนัที ่4 เมอืงเมมฟิส - เมอืงโบราณซคัคารา่ – พรีะมดิข ัน้บนัได – การสาธติและผลติกระดาษปาปีรสุ 

- โรงงานผลติหวัน า้หอม  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเมมฟิส (Memphis)ซึง่เป็นเมอืงหลวงเกา่แกแ่หง่แรกในยคุอยีปิต์
โบราณกวา่ 5,000 ปี เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการบันทกึในประวัตศิาสตรว์า่มคีวามส าคัญในการรวม
อยีปิตบ์นและอยีปิตล์่างใหเ้ป็นหนึง่เดยีวกันโดยกษัตรยิเ์มนา ปฐมกษัตรยิแ์ห่งราชวงศท์ี ่1 
น าท่านชม พพิธิภณัฑร์ามเซสทีส่องแห่งเมอืงเมมฟิส สถานที่เก็บรูปแกะสลักขนาด
ใหญ่ของฟาโรหร์ามเซสที่ 2 ที่มีฝีมือการแกะสลักเป็นเยี่ยมและงดงามมาก ระหว่างทาง
ทา่นยังจะไดเ้ห็นตน้อนิทผาลัมขึน้สวยงามเป็นทวิแถวสวยงามอกีดว้ย  
จากนัน้น าท่านสู ่เมอืงโบราณซคัคารา่ (Sakkara)(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
ทางตอนใตข้องกรุงไคโร บรเิวณอันเป็นทีต่ัง้ของเมอืงเมมฟิส เมอืงหลวงเดมิในสมัยอยีปิต์
โบราณ โดยมสีิง่ส าคัญคอื พรีะมดิแหง่แรกของโลกน่ันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
 น าทา่นชม พรีะมดิข ัน้บนัไดซคัคารา (Step Pyramid of Saqqara) เป็นพรีะมดิทีอ่ายุ

เกา่แกม่าก เป็นพรีะมดิ 4 ชัน้ ใชเ้ป็นสถานทีฝั่งพระศพของ กษัตรยิ ์ซอเซอร ์ในราชวงศท์ี ่
3 ราว 2600 ปีกอ่นศรสิต รอบๆ องคพ์รีามดิยังประกอบไปดว้ยวหิาร แทน่บชูา หอ้งเก็บของ
และหอ้งโถง ซึง่สอดรับและเอือ้ประโยชนห์นา้ทีซ่ ึง่กันและกันอยา่งลงตัว โดยอมิโฮเทปเป็น
สถาปนกิผูอ้อกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พาท่านชม การสาธติและผลติกระดาษปาปีรุส(Papyus)กระดาษแบบแรกของโลกโดย
เรียกชือ่ตามวัตถุดบิของการดาษน่ันคอืตน้ปารีรุส หรือตน้กก ซึง่ถอืเป็นภูมปัิญญาทอ้งถิน่



 
ของชาวอียปิตใ์นสมัยนั้นคดิคน้ขึน้มาเพื่อใชแ้ทนการบันทกึผ่านหนิ ใชบ้ันทกึขอ้ความ
สรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณ์ส าคัญตา่งๆ ในสมัยอยีปิตโ์บราณ น าท่านชม โรงงานผลติ
หวัน า้หอม (Perfume Factory) ซึง่มกีระบวนการการผลติตามตน้ต าหรับ สมัยพระนาง
คลโีอพัตรา ว่ากันว่ากลิน่น ้าหอมของพระนางคลโีอพัตรานัน้ ท าใหบุ้รุษทีแ่ข็งแกร่งอย่างจู
เลยีส ซซีารยั์งตอ้งสยบ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ตามอัธยาศัย 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหาร 
  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั OASIS HOTEL PYRAMIDS  4 ดาว**** หรอืระดบัใกลเ้คยีง 
 

วนัที ่5 พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตอิยีปิต ์- ป้อมซทิาเดล - ตลาดขา่น เอล คารรี ี ่- คเูวต 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

เดนิทางไปยัง พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาตอิยีปิต ์(Egyptian Museum)พพิธิภัณฑไ์คโร 
เป็นพพิธิภัณฑส์ าคัญของประเทศอยีปิต ์พพิธิภัณฑแ์ห่งน้ีเป็นทีเ่ก็บรวบรวมสิง่สะสมและ
โบราณวัตถอุยีปิตโ์บราณ กวา่ 120,000 ชิน้  ชมโลงศพทองค าแทห้นกั 110 กก. พรอ้ม
หนา้กากทองค า ของฟาโรหต์ตุันคาเมน และสมบัตสิว่นตพระองคอ์กีมากมาย ของพระองค ์
เชน่ เตยีง บรรทม, รถศกึ และสมบัตสิ าคัญอกีชิน้ทีจั่ดแสดงคอื บัลลังกท์องทีม่ชี ือ่เสยีงของ
ตตุันคามนุ  พนักพงิบัลลังกเ์ป็นภาพสลัก ทีม่เหส ีอเคเซนามนุ เจมิน ้าหอมใหต้ตุันคามนุ 
(ไมร่วมคา่เขา้หอ้งมัมมีฟ่าหโ์รของราชวงศ ์ราคาประมาณ 15-20 USD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าทา่นชม  ป้อมซาลาดนีหรอืป้อมซทิาเดล (Citadel) ป้อมปราการ สมัยอสิลามรุ่งเรอืง
ในอยีปิต ์ป้อมน้ี ถูกสรา้งขึน้ในปี 1176 โดย กษัตรยิซ์าลามดนิ โดยใชห้นิจากปิรามดิ แห่ง 
กซีา่ มาสรา้งก าแพงเพือ่เป็นป้อมปราการป้องกันประเทศจากสงครามครูเสด ใกล ้ๆ  กันเป็น
ทีต่ัง้ของ สุเหรา่โมฮมัหมดั อาล ี(Muhammad Ali Mosque)  ออกแบบโดยสถาปนกิ
ชาวกรกี ใชเ้วลาในการสรา้งนานกว่า 18 ปี นับเป็นสเุหร่าทีใ่หญแ่ละสงูทีส่ดุในกรุงไคโรตัว
อาคารสรา้งจากหนิอลาบาสเตอร์ (Alabaster) ผูส้รา้งตอ้งการใหม้ีรูปแบบเหมือน Blue 
Mosque ทีอ่สิตันบูล แต่มขีนาดเล็กกว่า ภายในสเุหร่า ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้งดงามตาม
แบบศลิปะอสิลามอยา่งสวยงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้พาท่านเลอืกซือ้ของฝากนานาชนดิ ณ แหล่งของฝากทีใ่หญ่ทีส่ดุในไคโรที ่ตลาด
ขา่น เอล คารรี ี ่(Khan el-Khalili) ไม่ว่าจะเป็น เสือ้ผา้ เครื่องประดับ เครื่องทองแดง 
ทองเหลอืง เครื่องเทศ ขวดน ้าหอม ของทีร่ะลกึ ของใช ้ของกนิ รา้นกาแฟ มากมาย ซึง่
ตลาดแหง่น้ีนับเป็นตลาดทีม่คีวามเกา่แกม่าก โดยอาคารโดยรอบนัน้สรา้งและบรูณะในสมัย
สุลต่าน Al-Ghuriต่อเน่ืองกับตลาดขา่นนัน้คอื ถนนมุยส ์(Muizz Street) 1 ในถนนสาย
เกา่แกข่องไคโรซึง่องคก์ารสหประชาชาตไิดย้กย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมอันล ้าค่าของโลก
อสิลาม บรเิวณทางทศิเหนือของถนนนัน้จะมปีระตู Bab Zuweila1 ใน 3 ประตูทีส่รา้งขึน้ใน
สมัยออตโตมัน ดว้ยความงามโดยรอบของถนนแหง่น้ีนัน้ ท าใหม้คีนกลา่วขนานนามวา่ เป็น 
พพิธิภัณฑก์ลางแจง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตไิคโร กรุงไคโร ประเทศ
อยีปิตเ์พือ่ใหท้่านมเีวลาในการท าเช็คอนิ และมเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอด
ภาษี หรอืรา้นอาหาร                     

17.15 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคูเวต ประเทศคูเวตโดยสายการบิน 
KUWAIT AIRWAYSเทีย่วบนิที ่KU542 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

21.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคิเูวต ประเทศคเูวต**เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง ** 
23.25 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม โิดยสายการบิน KUWAIT 

AIRWAYS เทีย่วบนิที ่KU411      
 

วนัที ่6 กรงุเทพ (สวุรรณภมู)ิ 
10.05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิกรงุเทพฯประเทศไทย โดยสวัสดภิาพ

และความประทับใจ 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้ 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้ 
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวัดหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะอืน่ 
ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภูมทิางบรษัิท จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเน่ืองจากเป็น

คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนือจากโปรแกรม 

 

อันเน่ืองมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้น้ีจะค านงึถงึความปลอดภัย ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 



 

อตัราคา่บรกิารทวัร ์

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ผูใ้หญ ่

พกัคู ่1 หอ้ง 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง (อายุ

ไมเ่กนิ 12 ปี) 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

(อายไุมเ่กนิ 
12 ปี) ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

เพิม่ทา่น
ละ 

คา่วซีา่ 

เดอืน กมุภาพนัธ ์

03 – 08 กมุภาพนัธ ์2563  29,999 29,999 28,999 4,900 2,500 

10 – 15 กมุภาพนัธ ์2563 วนัมาฆบชูา 31,999 31,999 30,999 5,900 2,500 

17 – 22 กมุภาพนัธ ์2563  29,999 29,999 28,999 4,900 2,500 

24 – 29 กมุภาพนัธ ์2563  29,999 29,999 28,999 4,900 2,500 

เดอืน มนีาคม 

02 – 07 มนีาคม 2563  29,999 29,999 28,999 4,900 2,500 
09 – 14 มนีาคม 2563  30,999 30,999 29,999 4,900 2,500 
16 – 21 มนีาคม 2563  30,999 30,999 29,999 4,900 2,500 
23 – 28 มนีาคม 2563  30,999 30,999 29,999 4,900 2,500 

28 มนีาคม –  02 เมษายน 2563  31,999 31,999 30,999 5,900 2,500 
เดอืน เมษายน 

04 – 09 เมษายน 2563 วนัจกัร ี 32,999 32,999 31,999 5,900 2,500 

11 – 16 เมษายน 2563 วนัสงกรานต ์ 38,999 38,999 38,999 6,900 2,500 

18 – 23 เมษายน 2563  31,999 31,999 30,999 5,900 2,500 

25 – 30 เมษายน 2563  31,999 31,999 30,999 5,900 2,500 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 60 USD/ทรปิ/ทา่น 

 



 
 
 
 

• เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี้ ก าหนดใหม้ีผู ้

เดนิทางข ัน้ต ่า 20 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เลือ่น
การเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากท่านมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบล่วงหนา้

กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บีผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิ
ภายในประเทศทกุคร ัง้ 

• การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่
สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 
ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล

เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทั
ฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่รบัผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้ อนึง่ บรษิทัฯ จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทาง

ประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตุการณ์ใดๆ ตอ่
ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุ๊ปน ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หาก

ทา่นถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจ านวนเงนิของ

ราคาทวัร ์ 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  

การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หาก
ท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจ าเป็นจะตอ้ง

เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย 
อยา่งนอ้ยทีสุ่ดเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ  

 
 

 

 
 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน (ยกเวน้หากม ี
การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากท่านภายหลัง)และเนื่องจาก 

เป็นตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 2 ใบ น ้าหนักรวมกันไมเ่กนิ 46 กโิลกรัม ใบละไมเ่กนิ 23   

    กโิลกรัม  และกระเป๋า ถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบละไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบ ุ 

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพ่ักนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบกรุณาตดิต่อ
พนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ เดยีวกัน ซึง่ทาง

บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แต่

หากมีการแกไ้ขจากใบเดนิทางอีกนั้นขอใหท้่านทราบว่าบรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกั้บผู ้
เดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 คา่เบีย้ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   
(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ หากสนใจซือ้ประกันเพิม่เตมิสามารถดรูายละเอยีดไดท้า้ยโปรแกรม 

เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 
 

อัตราคา่บรกิารรวม 



 
 

 

  
  คา่ใชจ่้ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ 

   ซกัรดีคา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 

  คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ ส าหรับชาวตา่งชาต ิ 
  คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน  

  คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 
  คา่ทปิคนขับรถ มคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ทา่นละ 60 USD/ทา่น/ทรปิ 

   ทัง้นี้ทา่สามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของท่าน 
คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 
 

  เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 
 กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 15,000 บาท ตอ่ทา่น (คา่วซี่า On Arrival 2,500) 

บาทเพือ่ส ารองสทิธิใ์นการเดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่า่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้
อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายค่าใชจ่้ายในส่วนของทีพ่ักและตั๋วเครือ่งบนิไปก่อนหนา้นัน้

แลว้ หากทา่นส ารองทีน่ั่งนอ้ยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันท ีหลังจากท าการจองแลว้ 
กรุณาเตรยีมเอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตั๋วหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  

ใหแ้กพ่นักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไมว่่าจะบางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนี้แลว้ 
 

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรือเลือ่นการเดนิทางหากมีผูเ้ดนิทาง

นอ้ยกว่า 30 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่านล่วงหนา้อย่างนอ้ย 20 วัน
กอ่นออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้่านหรอืจัดหา

ทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 
- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ 
อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้เนื่องจากการขอใชว้ลี

แชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอล่วงหนา้ และบางสายการบนิอาจมีการเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายทัง้ทาง

สนามบนิในไทยและในต่างประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นท าการจองและ
หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ เช่น ผูท้ี่น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุและผูท้ี่มีโรคประจ าตัวหรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

 ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้า่นเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่จะเป็นประเทศไทยหรือ

ต่างประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืง

นัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบว่าทางบรษัิทฯและมัคคุเทศก์

หรอืหัวหนา้ทัวร ์ไม่มสีทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้สิน้ เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่างกองการ

ตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทางบรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธรุกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมส่นับสนุน

ใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสือเดนิทางจะตอ้งมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 

อัตราคา่บรกิารไมร่วม 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 

เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การร่วมทรปิบางรายการ 

 หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ท่านจะไมส่ามารถเรยีกรอ้ง

คา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่่วมเดนิทางพรอ้มคณะ 

 เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางไดเ้นื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่่านสามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้าม

เงือ่นไขของแต่ละสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

 เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีาร

ปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ 

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการท่องเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารอง

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่น

ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปทีเ่ขา้พักโดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้

สบูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บความ

พรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้

 มัคคุเทศก ์หัวหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู ้

จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายต่างๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ใน

กรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ

กฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้งหรอืการถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้

ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่

มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหกั้บทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การ
ปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอื

การบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมอืง, ประเทศ นัน้แตกต่างกัน ซึง่ทาง

บรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  



 

เอกสารประกอบการขอวซีา่ประเทศอยีปิต ์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 20-30 วนัท าการ 

*** ยืน่วซีา่ไมต่อ้งแสดงตน*** 

 เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู 

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 
1.   หนงัสอืเดนิทางเลม่ปัจจุบนั ฉบบัจรงิ มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน ณ วันเดนิทาง

กลับ และมหีนา้วา่งไมต่ ่ากวา่ 2 หนา้ (หนงัสอืเดนิทางธรรมดา เลม่สเีลอืดหมเูทา่น ัน้) 

2. รปูถา่ยส ีหนา้ตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ใบหนา้ประมาณ 3 ซม. จ านวน 2 รปู ฉากหลังตอ้งเป็นพืน้

สขีาว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 3 เดอืน ไม่ซ ้ากับวซี่าประเทศอืน่ๆทีเ่คยไดรั้บ 

เทา่นัน้ 

3. หลกัฐานการท างาน / การเรยีน 

3.1 กรณีเป็นเจา้ของกจิการบรษัิท / รา้นคา้ :  

หนังสอืรับรองบรษัิทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทกุหนา้ (มอีายไุมเ่กนิ 

3 เดอืน) / หรอืใบจดทะเบยีนพาณชิยห์รอืใบจดทะเบยีนการคา้ 

3.2 กรณีเป็นพนักงาน : จดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบตุ าแหน่ง 

วันเริม่งาน เงนิเดอืน  

โดยจดหมาย รับ รอ งกา รท า ง าน ให ร้ ะ บุ  TO WHOM IT MAY 

CONCERN (แทนการระบุชื่อประเทศ ไม่จ าเป็นตอ้งระบุชื่อประเทศปลายทาง ในหัวจดหมาย) 

จดหมายจะตอ้งออกจากองคก์รหรอืบรษัิทฯ ทีม่หีัวจดหมาย ตราประทับ (ถา้ม)ี ทีอ่ยู่ และเบอรต์ดิต่อ

อยา่งชดัเจน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีทีเ่ป็นขา้ราชการ : หนังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงาน เป็นภาษาอังกฤษ 

3.4 กรณีเกษียณอายรุาชการ : จดหมายเกษียณอายจุากหน่วยงาน (ถา้ม)ี ส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 

3.5 กรณีประกอบอาชพีอสิระหรือธุรกจิไม่จดทะเบยีน : จดหมายชีแ้จงตนเองเกีย่วกับหนา้ทีก่ารงาน เป็น

ภาษาอังกฤษ สามารถเขยีนแนะน าตนเอง พรอ้มรูปภาพเป็นหลักฐานประกอบได ้แต่ทัง้น้ี อยู่ทีดุ่ลย

พนิจิของเจา้หนา้ทีรั่บยืน่เทา่นัน้  

3.6 กรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา : จดหมายรับรองการศกึษา เป็นภาษาอังกฤษ  

** หลกัฐานการท างาน / การเรยีน ควรมอีายอุอกมาแลว้ไมเ่กนิ 30 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ 

จดหมายตอ้งเป็นภาษาองักฤษและตอ้งสะกด ชือ่-นามสกลุ ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง 

เทา่น ัน้ กรณีไมถ่กูตอ้งเจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

4. หลกัฐานการเงนิ สถานทตูรับพจิารณา บญัชอีอมทรพัย ์เทา่น ัน้ กรุณาจัดเตรยีมดังน้ี 

 เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืน และ Bank Garuntee  



 
** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไม่

เกนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** ผูท้ ีป่ระกอบอาชพี มหีนา้ทีก่ารงาน จ าเป็นจะตอ้งมบีญัชสีว่นตวัเสมอ บญัชบีรษิทั สามาถใช้

ประกอบการพจิารณาได ้แตไ่มส่ามารถใชย้ืน่แทนบญัชสีว่นตวัได ้ซึง่หากมแีตบ่ญัชบีรษิทั 

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

5. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

6. ส าเนาทะเบยีนสมรส / ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี 

7. ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ - เปลีย่นนามสกลุ (ถา้ม)ี 

8. ส าเนาสตูบิัตร (กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์) 

** เอกสารเพิม่เตมิกรณีเป็นเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์และ ไมเ่ดนิทางพรอ้มบดิามารดา  

หรอืเดนิทางพรอ้มบดิา หรอื มารดา คนใดคนหนึง่ ** 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิาและมารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไป

ตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามส าเนาทะเบยีนบา้น ทัง้ภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา , หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) พรอ้มลงนามส าเนาถกูตอ้ง 

- กรณเีด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั บดิา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไปตา่งประเทศ 

(ของมารดา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ ตามทะเบยีน

บา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ มารดา หนังสอื

รับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- กรณีเด็ก ไมไ่ดเ้ดนิทางกบั มารดา จ าเป็นตอ้งม ีหนงัสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง ไป

ตา่งประเทศ (ของบดิา) ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ ทีอ่อกโดยส านกังานเขตหรอือ าเภอ 

ตามทะเบยีนบา้น (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) , ส าเนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง ของบดิา และ 

มารดา หนังสอืรับรองคา่ใชจ่่าย (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) 

- เอกสารการปกครองบตุร (ปค.14) กรณีบตุรอยูใ่นการดแูลของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ 

- ส าเนาพาสปอรต์ ของบดิาและมารดา 

- ส าเนาทะเบยีนมรณะบัตร 

** กรณีรบัรองการเงนิใหบ้คุคลในครอบครวั จ าเป็นตอ้งเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืดเทา่น ัน้ บดิา , 

มารดา , บตุร , พี ่, นอ้ง , สาม ี, ภรรยา สามารถอา้งองิไดจ้ากทะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส 

จ าเป็นตอ้งแนบส าเนามาดว้ย และจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารส าคญัดงันี ้** 

- หนงัสอืรบัรองทางการเงนิ (Bank Guarantee) ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ โดยระบุ

ชือ่เจา้ของบญัช ี(ผูร้บัรอง) ยนืยันรับรองใหก้ับผูถ้กูรับรอง จ าเป็นตอ้งออกมาแลว้ ไมเ่กนิ 20 วนั 

ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** โดยสะกด ชือ่-นามสกลุ ผูถ้กูรบัรอง ใหถ้กูตอ้งตามหนา้หนงัสอื

เดนิทาง ** 

- เอกสารทางการเงนิ (Bank Statement) ยอ้นหลัง 3  

** ฉบบัจรงิออกจากธนาคารเทา่น ัน้ อพัเดทเป็นปจัจบุนั รายการสดุทา้ยควรด าเนนิการมาแลว้ ไม่

เกนิ 20 วนั ณ วนัทีน่ดัยืน่วซีา่ ** 

** จ าเป็นตอ้งใชท้ ัง้ผูร้บัรอง และ ผูถ้กูรบัรองไมว่า่กรณีใดก็ตาม หากไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข 

เจา้หนา้ทีอ่าจปฏเิสธการรบัยืน่ได ้** 

** หลกัฐานทางการเงนิขา้งตน้ ตอ้งเป็นบญัชเีดยีวกนัเทา่น ัน้ เชน่ Bank Guarantee และ Bank 

Statement คอืบญัชเีดยีวกนั ** 

 - เอกสารเพือ่อา้งองิความสมัพันธ ์อาท ิส าเนาทะเบยีนบา้น/สมรส/สตูบิตัร 
 



 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่ 

 
โปรดกรอกรายละเอยีดใหค้รบถว้นเพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น(กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 
1.ชือ่/นามสกลุ(ปัจจบุัน).............................................................................................. 
 

2.ชือ่ / นามสกลุเดมิ (หากม)ี ...................................................................................... 
 

3.วัน-เดอืน-ปีเกดิ .......................................... อาย ุ.................... ปี 

สถานทีเ่กดิ (จังหวัด/ประเทศ) ................................................................................................. 
 

*4.ทีอ่ยูปั่จจบุัน(ทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวก) 
...........................................................................................................................................

..............................................................................รหัสไปรษณีย.์...................................... 
อเีมล.์................................................................................................................................ 
โทรศัพทบ์า้น ..................................................... มอืถอื ....................................................... 
 

*5.อาชพีปัจจบุัน...................................................ต าแหน่ง...................................................... 
ชือ่สถานทีท่ างานหรอืรา้นคา้/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย  
......................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่

....................................................................................................................................... 
รหัสไปรษณีย.์..................โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย..............................................

อเีมล์
.................................................................................................................................. 

 

6. สถานภาพ 

 (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา่ (.....) มา่ย (.....) อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา (.....) แยกกนัอยู ่
 

7.บา้นทีอ่ยู ่ปัจจบุัน ทา่นอาศัยมากีปี่....................................... 
 

8.ชือ่-นามสกลุของบดิา...............................................................วันเดอืนปีเกดิของบดิา
.......................................................................สถานทีเ่กดิ................................. 

 

9.ชือ่-นามสกลุของมารดา..........................................................วันเดอืนปีเกดิของมารดา
...................................................................สถานทีเ่กดิ.................................. 

 

10.รายไดต้อ่เดอืน............................................บาท 

 

11.รายไดอ้ืน่ๆนอกเหนือจากเงนิเดอืนหรอืรายไดห้ลัก
....................................................................................................................................... 

แหลง่ทีม่าของรายไดนั้น้
....................................................................................................................................... 

12.คา่ใชจ้า่ยของทา่นตอ่เดอืน.........................บาท 

 

13.รายไดท้ีท่า่นใหแ้กค่รอบครัวในการใชจ้า่ยตา่ง ๆ ตอ่เดอืน...................บาท 



 
*14.วซีา่ใดทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปี 

(.....) ไมเ่คย    (.....) เคย 

 

*15.เคยไดร้ับวซีา่ประเทศอะไร.......................................................................................... 
 

16.ทา่นเคยถกูปฎเิสธวซีา่หรอืไม ่

 (......) ไมเ่คย 

 (......) เคย (เหตผุลในการปฎเิสธ)................................................................................. 
 

16.ในกรณีสมรส โปรดระบขุอ้มลูของคูส่มรส ไดแ้ก ่ชือ่ – นามสกลุ / วันเดอืนปีเกดิ รวมถงึ 

........................................................................................................................................ 
 

17. การออกคา่ใชจ้า่ย 

 (......) ตัวผูข้อวซีา่เอง 

 (......) มผีูอ้ืน่ออกให ้โปรดระบชุือ่-นามสกลุ.............................................. 
    ทีอ่ยู.่.......................................................................................... 
 

** ผูส้มคัรทกุทา่นกรณุากรอกขอ้มลูตามความเป็นจรงิทกุขอ้โดยละเอยีด 
ขอ้ 4/5/14/15 กรณุาระบใุหล้ะเอยีดและชดัเจนทีส่ดุเพือ่ ประโยชนข์องตวัทา่นเอง 

การพจิารณาอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯเทา่น ัน้ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการ
อ านวยความสะดวกและบรกิารดา้นเอกสารใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ ** 

 
*** กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมด เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกในแบบฟอรม์

ออนไลนข์องทา่น *** 
-หนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ จ าเป็นตอ้งสง่มาเพือ่ดปูระวตักิารเดนิทางของทา่น 
-หากยงัไมแ่นบจดหมายรบัรองการท างานฉบบัจรงิ ทา่นตอ้งกรอก ขอ้มลูการท างานของทา่นเป็น

ภาษาองักฤษ ไดแ้ก ่ชือ่บรษิทั / ต าแหนง่ของทา่น 
 
หมายเหต ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษัิทไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบรษัิท

เป็นเพยีงตัวกลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 
 

 


