
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พีระมิด | พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติอียิปต ์| อเลก็ซานเดรยี | หลมุฝังศพใตดิ้นแหง่อเลก็ซานเดรยี |  

เมมฟิส | ลอ่งเรอืชมวิวแม่น ํา้ไนล ์
 
 

  

 

 

อยีปิต ์มนตรั์กคลีโอพัตรา 

6 DAYS 3 NIGHTS 

 เดนิทาง มนีาคม – พฤษภาคม 63  

ราคาแนะน าเพียง 31,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. คเูวต – ไคโร - เมมฟิส – เมืองโบราณซคัคารา 

วนัท่ี 3. เมืองอเลก็ซานเดรีย – หลมุฝังศพใตด้นิแห่งอเลก็ซานเดรีย – เสาปอมเปย ์– ปอ้มปราการซิทาเดล – ไคโร 

วนัท่ี 4. พีระมดิแห่งเมืองกีซา – โรงงานผลติหวันํา้หอม – ปอ้มปราการไคโรซิทาเดล - สเุหรา่โมฮมัหมดั อาลี – ศนูยก์ลางการทาํกระดาษปาปิรุส –     
            รบัประทานอาหารคํ่าระหวา่งลอ่งเรือแมน่ํา้ไนล ์– ชมโชวพื์น้เมือง 
วนัท่ี 5. พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตอีิยิปต ์– ชอ้ปปิง้ตลาดขา่นเอลคาลีลี –สนามบนิ –คเูวต 
วนัท่ี 6. กรุงเทพฯ 

 



 

 

 

วันที ่1 กรุงเทพฯ   
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู8 เคานเ์ตอร ์R สายการบนิคเูวต แอรไ์ลน ์โดยมี

เจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

23.50 น. ออกเดนิทางสูน่ครคเูวตดว้ยเท่ียวบนิ KU 414 

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

วันที ่2 คูเวต – ไคโร – เมมฟิส - เมืองโบราณซัคคารา 
04.00 น. เดนิทางถึงกรุงคเูวต รอเปล่ียนเครื่อง มีบริการเล้าทร์องรับทีส่นามบนิคูเวต 

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

09.30 น.  ออกเดนิทางสูก่รุงไคโร ดว้ยเท่ียวบนิ KU 545 

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

11.50 น เดนิทางถึงสนามบนินานาชาตกิรุงไคโร ประเทศอียปิต ์(เวลาทอ้งถิ่นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) นาํท่านผา่นพธีิตรวจคน

เขา้เมืองและศลุกากร เดนิทางสูก่รุงไคโร (Cairo) เมืองหลวงของประเทศอียิปต ์ 

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

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
  บ่าย       นาํท่านเดนิทางสู ่เมืองเมมฟิส (Memphis) เป็นเมืองหลวงแรกของอาณาจกัรอียิปตโ์บราณ เม่ือ ฟาโรหน์าเมอร ์ (Narmer) 

ไดร้วบรวมอาณาจกัรอียิปต ์รวมเป็นหนึ่งเดียวได ้นาํท่านชมรูปแกะสลกัขนาดยกัษ ์ดว้ยหินอลาบาสเตอรข์องฟาโรห์รามเสส
ที ่2 (Ramesses II) ระหวา่งทางยงัมีตน้อินทผ ลมัขึน้เป็นแถวอย่างสวยงามอีกดว้ย จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปยงั เมือง

โบราณซัคคารา(Saqqara)เพ่ือชมพีระมดิขัน้บนัได เป็นสิง่ก่อสรา้งขนาดใหญ่ อีกทัง้ยงัใชเ้ป็นสถานท่ีฝ่ังศพของกษัตรยิ ์ซอ
เซอร ์และเป็นตน้แบบของพีระมดิในยคุตอ่มา จากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัสูก่รุงไคโร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก เดนิทางเขา้สูท่ี่พกั OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า  

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

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเดนิทางไปยงัเมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสอง รองจากกรุงไคโร เมืองนีเ้คยถกูปกครอง

โดยชาวเมืองอียิปต ์ชาวกรีก ชาวโรมนั รวมถึงการครอบครองของราชวงศช์าวมสุลมิตา่งๆ ทาํใหเ้มืองนีเ้ป็นแหลง่ผสมผสาน
ศลิปะอียิปต ์กรีก โรมนั และอิสลามเขา้ดว้ยกนัอย่างน่าสนใจยิ่ง เมืองอเลก็ซานเดรียเคยเป็นหมูบ่า้นประมงเลก็ๆ เม่ือ
ประมาณ 1,200 ปีก่อนครสิตกาล จนเม่ือ 332 ปีก่อนครสิตกาล พระเจ้าอเล็ กซานเดอรม์หาราช (Alexander the Great) 
แห่งราชวงศอ์ารกี์ด จากแควน้มาซิโดเนีย ไดเ้ขา้มายึดครองและมีคาํสั่งใหป้รบัปรุงขยายเมืองเพ่ือสถาปนาเป็นเมืองหลวงใน
สมยัพระองค ์พรอ้มทัง้ตัง้ช่ือวา่เมืองอเลก็ซานเดรีย และเมืองนีย้งัเป็นสถานท่ีสาํคญัในตาํนานรกัอนัยิ่งใหญ่ของ พระนางคลี

โอพัตรา (Cleopatra) และจอมทัพผู้กล้าแห่งโรมัน มารค์ แอนโทนี  (Mark Antony) ปัจจบุนันีเ้ป็นเมืองพกัผอ่นตาก
อากาศท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของโลก นาํท่านชม หลุมฝังศพใต้ดนิแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacomb) ซึ่งไดร้บัการยกย่องให้
เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุกลาง เป็นอโุมงคท่ี์เก็บศพและทรพัยส์มบตัขิองกษัตรยิอี์ยิปตโ์บราณ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้นาํท่านชม เสาปอมเปย ์ (Pompey’s Pillar) ซึ่งเป็นสิง่สาํคญัโบราณในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์มีลกัษณะเป็นเสา

แกรนิตสงูประมาณ 27 เมตร คาํวา่ปอมเปยน์ัน้เป็นช่ือเพ่ือนสนิทของ จูเลียส ซีซ่า (Julius Caesar) ผูน้าํท่ียิ่งใหญ่แห่งโรมนั 
ซึ่งภายหลงัทัง้สองไดก้ลายเป็นศตัรูกนั ปัจจบุนันีเ้หลือเพียงแคเ่สาโบราณแบบกรีก ตัง้อยู่อย่างโดด่เดน่ และสฟิงซอี์กสองตวั  
จากนัน้นาํท่านชมป้อมปราการซิทาเดล (Citadel) บรเิวณดา้นนอก ซึ่งในอดีตนัน้คือท่ีตัง้ของ ประภาคารฟาโรส  (Pharos 

of Alexandria) ท่ีไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ สรา้งประมาณ 270 ปีก่อนครสิตศ์กัราช ใน
รชัสมยัพระเจา้ปโตเลมีท่ี 1 โดยสถาปนิกช่ือ โซสเตรโตส สรา้งดว้ยหินอ่อนแกะสลกั มีตะ เกียงขนาดใหญ่บนยอด โดยนกั
ประวตัศิาสตรส์นันิษฐานวา่ในเวลากลางวนัจะปลอ่ยควนั และในเวลากลางคืนจะเป็นแสงไฟสวา่งท่ีเห็นไดจ้ากระยะไกล 
จากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบักรุงไคโร 

ค ่า รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั OASIS HOTEL หรือเทยีบเท่า  

 

วันที ่4 
พรีะมิดแห่งเมืองกีซา – โรงงานผลิตหัวน า้หอม  – ป้อมปราการไคโรซิทา
เดล  - สุเหร่าโมฮัมหมัด อาลี  – ศูนยก์ลางการท ากระดาษปาปิ รุส  –
รับประทานอาหารค ่าระหว่างล่องเรือแม่น า้ไนล ์– ชมโชวพ์ืน้เมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปยงัเมืองกีซา (Giza) เมืองใหญ่อนัดบั 3 ของประเทศอียิปต ์นาํท่าชม มหาพรีะมิดแห่งเมืองกีซ า

(Great Pyramid of Giza) คือ พรีะมิดคูฟู (Khufu) , พรีะมิดคาเฟร (Khafre), พรีะมิดเมนคูเร (Menkaure) โดยพีระมดิ

คฟู ูนัน้เป็นพีระมดิท่ีใหญ่และเก่าแก่ท่ี สดุในบรรดามหาพีระมดิแห่งเมืองกีซ่า เป็นท่ีบรรจพุระบรมศพของ กษัตริยค์ีออปส ์

(Cheops) หรือ ฟาโรหคู์ฟู (Khufu) แห่งราชวงศท่ี์ 4 ซึ่งปกครองอาณาจกัรอียิปตเ์ม่ือประมาณกวา่ 4,600 ปีมาแลว้ ใชเ้วลา

ก่อสรา้งทัง้สิน้ประมาณ 30 ปี และใชแ้รงงานกวา่แสนคน ไดร้บัการยกย่องวา่เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยข์องโลกยุคเก่า และ

เป็นหนึ่งเดียวในสิง่มหศัจรรยย์คุเก่าท่ียงัคงอยู่ถึงปัจจบุนั จากนัน้นาํท่านชมสฟิงซ ์(Sphinx) ท่ีแกะสลกัจากหินธรรมชาต ิเป็น



 

 

การผสมกนัระหวา่งมนษุยก์บัสงิโต สว่นหวัท่ีเหมือนมนษุยน์ัน้ มีสญัลกัษณข์องฟาโรหอี์ยิปตแ์สดงไวค้ือมีเคราท่ีคาง ตรงหนา้

ผากมีงแูผแ่มเ่บีย้และมีเครื่องประดบั รดัเกลา้แบบกษัตรยิ ์ลาํตวัมีลกัษณะคลา้ยสงิโต  

**ไม่รวมค่าขีอู่ฐ และค่าเข้าด้านในพรีะมิด หากท่านสนใจ กรุณาตดิต่อทีห่ัวหน้าทัวร*์* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นาํท่านชมโรงงานผลิตหัวน ้าหอม (Perfume Factory) ซึ่งกลา่วกนัวา่การทาํนํา้หอมนี ้เป็นสตูรดัง้เดมิ ท่ีสืบทอดกนัมาตัง้แต่

สมยั พระนางคลีโอพตัรา และท่ีนีย้งัเป็นศนูยก์ลางแหลง่ผลติหวันํา้หอมขนาดใหญ่ใหก้บัแบรนดเ์นมย่ีหอ้ดงัๆหลายย่ีหอ้อีก

ดว้ย จากนัน้นาํท่านชม ป้อมปราการไคโรซิทาเดล (Cairo Citadel) สรา้งขึน้ในปี 1176 โดย กษัตรยิซ์าลาดนิ โดยใชห้ิน

จากพีรามดิมาสรา้งกาํแพงเพ่ือเป็นปอ้มปราการปอ้งกนัประเทศจากสงครามครูเสด ภายนอกปอ้มสามารถมองเห็นทิวทศัน์

ของกรุงไคโร สเุหรา่ พพิธิภณัฑ ์สถานท่ีสาํคญัทางประวตัศิาสตรอี์กมากมาย จากนัน้นาํท่านชม สุเหร่าโมฮัมหมัด อาลี  

(Muhammad Ali Mosque) ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีก สรา้งเสรจ็ในปี ค .ศ. 1848 ใชเ้วลาในการสรา้งนานกวา่ 18 ปี 

นบัเป็นสเุหรา่ท่ีใหญ่และสงูท่ีสดุในกรุงไคโร ตรงกลางเป็นรูปส่ีเหล่ียมมีโดมขนาดใหญ่ และมีโดมขนาดเลก็รองรบัอีก 4 มมุ ตวั

อาคารสรา้งดว้ยหิน อลาบาสต ์ตกแตง่ดว้ ยโคมไฟระยา้อนังดงามตามแบบศลิปะอิสลาม  จากนัน้ชม ศูนยก์ลางการท า

กระดาษปาปิ รุส (PAPYRUS FACTORY) ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทาํจาก ต้นกก (Papyrus) เพ่ือใชบ้นัทึก

ขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตกุารณส์าํคญัตา่งๆ ในสมยัอียิปตโ์บราณ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ค ่า รับประทานทานอาหารค ่าบนเรือล่องแม่น ้า (Dinner Cruise)  

สัมผัสบรรยากาศอันงดงามยามค ่าคืนตลอดสองฝ่ังแม่น ้าไนล ์

พร้อมชมการแสดงระบ าหน้าท้อง และการแสดงพืน้เมืองทีน่่าตืน่เต้น 
ทีพั่ก นาํท่านเดนิทางเขา้สูท่ี่พกั OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า  

วันที ่5 
พพิธิภัณฑ สถานแห่งชาตอิียปิต์  – ช้อปป้ิง ตลาดข่านเอลคาลีลี  –
สนามบิน – คูเวต 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 นาํท่านเขา้ชม พพิธิภัณฑสถานแห่งชาตอิียปิต ์ (Egyptian Museum) อนัเล่ืองช่ือ เป็นสถานท่ีท่ีรวมศลิปะวตัถโุบราณ

มากมายท่ีสดุ ชมโลงศพทองคาํแทพ้รอ้มหนา้กากทองคาํของฟาโรหต์ุตันคาเมน (Tutankhamun) อนัดงักอ้งโลก และสมบตัิ

สว่นตวัอีกมากมายของพระองค ์อาทิเช่น เตียงบรรทม พดั ของเลน่ตา่งๆ รถศกึและเกา้อี ้บรรลงักท์องคาํ นอกจากนี ้ท่านยงั

จะไดช้มสมบตัอินัล ํา้คา่อ่ืนๆ อีกจาํนวนมากเช่น แหวน สรอ้ ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือ ประณีต สิง่ของทัง้หมดลว้นมีอายเุก่าแก่

กวา่ 3,000 ปี  

 

 

 

 

 

 
 
 

กลางวัน 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้นาํท่านไปชอ้ปปิง้สิน้คา้พืน้เมืองอนังดงามท่ีตลาดข่านเอลคาลีลี (Khan el-Khalili) ตลาดสาํคญัทางการคา้ขายของ

พืน้เมืองและ สนิคา้ท่ีระลกึท่ีใหญ่ท่ีสดุในกรุงไคโรประเทศอียิปต ์ท่านสามารถเลือกซือ้ของพืน้เมืองสวยๆ มากมาย ไมว่า่จะ

เป็นขวดนา้หอมท่ีทาํดว้ยมือ สนิคา้ตา่งๆ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรบั พรม และของท่ีระลกึ

พืน้เมืองตา่งๆ 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางไปยงัสนามบนินานาชาตกิรุงไคโร เพ่ือเดนิทางกลบัไปยงักรุงเทพฯ 
17.15 น. นาํท่านเดนิทางกลบัไปยงักรุงเทพฯ โดยสายการบนิคเูวต แอรไ์ลน ์เท่ียวบนิท่ี KU 542 
21.00 น. เดนิทางถึงกรุงคเูวต รอเปล่ียนเครื่อง 
23.25 น.  นาํท่านเดนิทางตอ่ไปยงักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบนิท่ี KU 411 

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

วันที ่6 กรุงเทพฯ 
10.05 น. เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 



 

 

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

 

 

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

ราคาแนะน าเพยีง  อียปิต ์มนตรั์กคลีโอพัตรา 
6 DAYS 3 NIGHTS 

โดยสายการบินคูเวต แอรไ์ลน ์(KU) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตยีง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

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

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

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

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ชาํระเงินมดัจาํท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. สง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน เพ่ือทาํการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั ) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คา่ใชจ้่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั่งรถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจาํตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัร์
ทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจาํนวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศนาํเท่ียวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ  ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิม่เตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัทาํหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ , คา่โทรศพัท์ , คา่ซกัรีด , คา่ธรรมเนียมหนงัสือเ ดนิทาง , คา่

นํา้หนกัเกินจากทางสายการบนิกาํหนดเกินกวา่ 23 กก.และมากกวา่ 1 ใบ,  คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจาํตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมนํา้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าอียิปต ์2,000 บาท (ชาํระพรอ้มมดัจาํ) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (24 USD) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (18 USD) 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 

 

 



 

 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพจิารณาวีซ่าเป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษัิททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้าร
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิท างกบัทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้ง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได ้ 

3. สาํหรบัผูเ้ดนิทางท่ีศกึษาหรือทาํงานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดาํเ นินเร่ืองการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศท่ีตน
พาํนกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่ ํ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ํ่ากวา่ 6 เดือน 
ผูเ้ดนิทางตอ้งไปย่ืนคาํรอ้งขอทาํหนงัสือเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือเดนิทางเ ลม่เก่า ใหก้บัทาง
บรษัิทดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนคาํรอ้งขอวีซ่า และจาํนวน
หนา้หนงัสือเดนิทาง ตอ้งเหลือวา่งสาํหรบัตดิวีซ่าไมต่ ํ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอ บตอ่ปกหนงัสือเดนิทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองท่ีนั่งพรอ้มชาํระเงินมดัจาํคา่ตั๋วเครื่องบนิแลว้  หาก ท่านยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บคา่มดัจาํตั๋วเคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบนิทาํการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บคา่ใชจ้่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่ง ตอ้งมีคณุสมบตัติรงตามท่ีสายการบนิ
กาํหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(นํา้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ
อาํนาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. กรณียกเลกิการเดนิทางไมค่ืนเงินมดัจาํทกุกรณี 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ํ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบนํา้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

 เอกสารประกอบการขอวซีา่อยีปิต ์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 - 20 วนัท าการ 

การยืน่วซีา่ ไมต่อ้งมาแสดงตนทีส่ถานทตู 

1. ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง  (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 

หนา้ 

          ตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง เดนิทางหา้ม   

           ช ารดุหรอืขดีเขยีนใดๆท ัง้ส ิน้ภายในหนงัสอืเดนิทาง (ส าหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่ เกา่ กรุณา    

          น ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ยเพือ่ความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

***หลงัจากทีว่ซีา่ผา่นแลว้ ตอ้งน าเลม่จรงิมาแปะหนา้วซีา่ตามก าหนดนดั

หมายของทางสถานทตู*** 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (ใชรู้ปสพี ืน้หลงั

ขาวเทา่น ัน้   ถา่ยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืน , สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได ้ , หา้มสวม

แว่นตาหรอืเครือ่งประดบั, รูปทีม่กีารตดัตอ่โดยโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์ช ้

ไม่ได)้  

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื ส าเนาใบเปลีย่นชือ่- สกลุ 

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

ใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ),ส าเนาสตูบิตัรกรณีผูเ้ดนิทางต า่กวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ 

4. หลกัฐานการเงนิ  

BANK CERTIFICATE หรอื BANK GUARANTEE ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี (บุคคลที่

ออกคา่ใชจ้่าย) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีเ่จา้ของบัญชอีอกคา่ใชจ้่าย

ให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชือ่ – สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ โดยชดัเจน ฉบับภาษาอังกฤษ  และใช้

ยืน่ไดไ้มเ่กนิ 15 วนัหลงัจากธนาคารออกให ้



 

 

***ทางสถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชฝีากประจ าหรอืกระแสรายวนั*** 

         

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ัน้)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบุต าแหน่ง , เงนิเดอืน , วันเร ิม่ท างานและ

ชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยุด ตอ้งมอีายุ 1 เดอืนกอ่นยืน่วซีา่ ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น  พรอ้มทั ้ง เซ็นชือ่รับรองส าเนาและประทบัตราบรษัิทฯ (อายุส าเนาไม่เกนิ 3 เดอืน )

พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบดว้ย 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา  ใชห้นังสอืรับรองจากทาง โรงเรยีนหรอืสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่

(สถานทตูไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและ ตอ้งมอีายุ 1 เดอืนกอ่นยืน่ว ี

ซา่) ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6. กรณีทีเ่ด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี ขอส าเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา  โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชย

คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิข ึน้โดยคดัฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั  พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ  พรอ้มทัง้แนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา    โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชย

คา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิข ึน้โดยคดัฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั  พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ  พรอ้มทัง้แนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา  โดยบดิา และมารดา จะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดี ชดเชยคา่เสยีหาย

ทีอ่าจจะเกดิข ึน้โดยคดัฉบับจรงิจากอ าเภอตน้สงักดั  พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ  พรอ้มทัง้แนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิา

หรอืมารดาเพือ่รับรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูด้แูลบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

7. เบอรม์อืถอืทีต่ดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์

8. กรุณากรอกขอ้มูลภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีแ่นบมาใหถ้กูตอ้งและเป็นความจรงิเทา่นัน้ เนื่องจากเป็นขอ้มูล   

      ทีต่อ้งสง่ใหก้บัทางสถานฑตู ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มูลผดิพลาด ทา่นอาจจะ   

      ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

9. ทา่นไม่จ าเป็นตอ้งเซ็น รับรองส าเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

 

***กรณีทีว่ซีา่ผา่นแลว้ ตอ้งน าเลม่พาสปอตตวัจรงิมาแปะวซีา่ตามก าหนดนดัหมายของทางสถานทตู*** 

ส่วนสูงใบหน้า 3 ซม. 



 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าประเทศอียิปต ์

(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. 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/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยู่บ้าน และ อเีมลข์องผูข้อ 

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

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

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

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

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  การอนุมตัวิซีา่เป็น ดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


