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39,900 
มัดจ ำท่ำนละ 15,000.- 

24 – 28 มี.ค. 63 28 เม.ย. – 2 พ.ค. 63 

26 – 30 พ.ค. 63 09 – 13 มิ.ย. 63 

วันท่ี (1):  กรุงเทพฯ - มัสกัต - ไคโร  
วันท่ี (2):  ไคโร - พีระมิดซัคคาร่า - มหาพีระมิดแห่งกิซ่า - สฟิงซ์ – ข่ีอูฐกลางทะเลทราย – ล่องแม่น้ำไนล์ - ไคโร 
วันท่ี (3):  ไคโร - อเล็กซานเดรีย - เสาหินปอมเปย์ – สุสานใตด้ินแห่งอเล็กซานดรีย - ไคโร 
วันท่ี (4):  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ป้อมซิทาเดล - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี – ตลาดข่านอัลคาลีลี ่–  

    สนามบินไคโร 
วันท่ี (5):  มัสกัต - กรุงเทพฯ  

                                                                                                                                                           

อียิปต ์5 วัน 3 คืน 

Otaru, Hokkaido 

บินฟูลเซอร์วิสสู่ประเทศอียิปต์ ประเทศแห่งอารยธรรมโบราณ โดยสายการบินโอมานแอร์ 
สัมผัสกับ 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรยข์องโลก - มหาพีระมดิแหง่กีซ่า – มหาสฟิงซ ์ขี่อูฐกลางทะเลทราย  

เที่ยวเมืองอเล็กซานเดรีย – ล่องแม่น้ำไนล์พร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือ 
ชมการแสดงพื้นเมือง “ระบำหน้าท้อง” – พิพิธภณัฑ์แห่งชาติอียิปต์ – ตลาดข่านอัลคาลีลี ่
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วันที ่(1) กรุงเทพฯ - มัสกัต - ไคโร  
 

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินโอมานแอร์ ประตู 9 แถว T 
09.15 น. ออกเดินทางสู่ มัสกัต โดยเท่ียวบิน WY 818  
12.35 น. เดินทางถึง มัสกัต เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
14.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร โดยเท่ียวบิน WY 405 
17.25 น. เดินทางถึง กรุงไคโร (Cairo) เป็นเมืองหลวงของอียิบต์ อยู่ริมฝ่ังแม่น้ำไนล์ มีประชากรมากถึง 15.2 
 ล้านคน “ไคโร” ในภาษาอาหรับมีความหมายว่า ‘ชัยชนะ’ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mercure Sphinx หรือเทียบเท่า 
  

วันที ่(2): ไคโร-พีระมิดซัคคาร่า - มหาพีระมิดแห่งกิซ่า – สฟิงซ์ –ข่ีอูฐกลางทะเลทราย – ล่องแม่น้ำไนล ์

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านชม พีระมิดซัคคาร่า (Sakkara) หรือ พีรามิดขั้นบันได เป็นปิรามิดท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ใช้เป็นท่ีฝัง

พระศพฟาโรห์และราชวงศ์จากเมืองหลวง 
อิมโฮเทป ( Imhotep) ภายในพีระมิดมี
สิ่งก่อสร้างเป็นห้องซ่อนอยู่ข้างใน เพื่อให้
เป็นที่ประทับอย่างแสนสบายของฟาโรหใ์น
โลกแห่งความตาย มีทั ้งโบสถ์,ห้องจัดงาน
เลี้ยง, ตามผนังสลักเป็นรูปเรื ่องราวต่างๆ 
เกี่ยวกับองค์ฟาโรห์อย่างงดงาม  
 นำท่านชม เมมฟิส (Memphis) เป็นเมือง
หลวงแรกของอาณาจักรอียิปต์โบราณ ปัจจุบันไม่เหลือร่องรอยของเมืองรุ ่งเรืองให้เห็น มีแต่
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ ท่ีขุดพบในเมืองและบริเวณใกล้เคียงให้ได้เย่ียมชม 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย  เดินทางสู่ เมืองกิซ่า (Giza) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศอียิปต์ ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ำไนล์ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมืองไคโร เป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของ
วัฒนธรรมของอียิปต์ 

   นำท่านเข้าชม มหาพีระมิด (Great Pyramid)
 เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียงหมู่
 มหาปีรามิด มี 3องค์ ถูกสร้างมานานกว่า4,500ปี
 เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์3องค์ คือฟาโรห์ คีออปส์
 ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส ซึ ่งองค์
 ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อเก็บพระบรม
 ศพของกษัตริย์แห่งอียิปต์โบราณ ใช้เวลาก่อสร้าง
 ท้ังส้ิน 30ปี นับเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของโลก มีลักษณะเป็นกรวยเหล่ียมขนาด 

   ใหญ่ เป็นส่ิงมหัศจรรย์ของยุคโบราณส่ิงเดียวเท่านั้นท่ีมีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน  
   เข ้าชม สฟ ิงซ ์ก ิซ ่า (Great Sphinx Of Giza)

 สฟิงค์และหมู่มหาปิรามิดแห่งเมืองกิซ่าชมสฟิงซ์ท่ี
 แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนศีรษะเป็น
 พระพักตร์ขององค์ฟาโรห์ แต่ลำตัวเป็นสิงห์โตมี
 หน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ ลำตัวเป็น
 สิงห์โตหมอบเพศผู ้แสดงถึงอำนาจ ที ่บริเวณท่ี
 ราบสูงกิซ่านี้ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกยาว 73ม สูง 20ม แกะสลักจากหินปูน 

   เพียงก้อนเดียว  
พิเศษ !! ให้ท่านได้สนุกสนานกับการ ขี่อูฐกลางทะเลทราย โดยมีหมู่มหาพีระมิดเป็นฉากหลัง ซ่ึง
เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจยิ่ง   

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำมื ้อพิเศษบนเรือล่องไปตามแม่น้ำไนล์ แม่น้ำที่ยาวที ่สุดในโลก และมี
ความสำคัญอย่างมากกับชาวอียิปต์ ความงามของสองฟากริมฝ่ังแม่น้ำไนล์ยามค่ำคืน พร้อมชมการ
แสดงระบำหน้าท้อง “Belly Dance” 

เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Mercure Sphinx หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่(3): ไคโร – อเล็กซานเดรีย – ไคโร  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) เดิมเมืองนี้ช่ือ ราคอนดาห์ แต่หลังจากถูกค้นพบ

โดยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ผู้ยิ ่งใหญ่ของกรีกเมื่อ 332 ปีก่อนคริสตกาล และได้ยึดเป็น
เมืองขึ้นของกรีกแล้ว จึงถูกต้ังช่ือตามนามพระองค์ในท่ีสุด 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
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บ่าย ชม เสาหินปอมเปย์ (Pompey’s Pillar) เป็นส่ิง
สำคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอียิปต์ เป็นเสา
แกรนิตสูง 27 เมตร ปอมเปย์ เป็นช่ือเพื่อนสนิทของ จู
เลียส  ซีซ่า ผู้นำท่ียิ่งใหญ่แห่งโรมัน ซึ่งภายหลังท้ังสอง
ได้กลายเป็นศัตรูกันและปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมือ
งอเล็กซานเดรียในอียิปต์ และได้ถูกชาวอิยิปต์ฆ่า
เสียชีวิต ปัจจุบันนี้เหลือเพียงแค่เสาโบราณแบบกรีก ต้ังอยู่อย่างโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตัว  

 นำท่านเข้าชม พระราชัวงมอนตาซาร์ (Montazah 
Palace) ถูกสร้างขึ้นในปี 1892 โดยอุปราชอับบาสท่ี
สอง (Khedive Abbas II) ผู ้ปกครองประเทศอียิปต์
ขณะที่เป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิออตโตมัน โดยตัว
พระราชวังตั้งอยู่บนเนินเขาสูง อยู่ทางทิศตะวันออก
ของเมืองอเล็กซานเดรีย ซึ ่งจากพระราชวังสามารถ
มองเห็นชายหาดท่ีสวยงามของเมืองอเล็กซานเดรียได้เป็นอย่างดี  

 นำท่านชม สุสานใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacomb) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง 
สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 2 มีความลึก 32 เมตร และมีทางเดินติดต่อกันรวมเป็นทางยาวกว่าร้อย
กิโลเมตร โดยสุสานใต้ดินแบ่งเป็น 3 ช้ันแต่ละช้ันมีทางเดินสลับซับซ้อน แกะสลักประดับประดาด้วย
ลวดลายต่างๆ อย่างสวยงาม โดยชั้นทีสองเป็นชั้นที่สวยที ่สุด เมื ่อตอนสุสานถูกค้นพบ มีการ
ประมาณว่ามีศพบรรจุอยู่ถึง 50,000 ศพ จึงนับว่าเป็นสุสานใต้ดินท่ีใหญ่ท่ีสุด 

 แวะถ่ายรูปจากภายนอก ห้องสมุดอเล็กซานเดรีย (Alexandria Library)  เป็นหนึ่งในห้องสมุดท่ี
ใหญ่ท่ีสุดและสำคัญท่ีสุดของโลกยุคโบราณ / เดินทางกลับสู่ เมืองไคโร 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Mercure Sphinx หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี  (4)        ไคโร – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ป้อมซิทาเดล – สุเหร่าแหง่โมฮัมหมัดอาลี –  
                  ตลาดข่านเอลดาลีลี่ - สนามบิน 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของอียิปต์ 

(Egyptian Museum) ซึ่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุไว้
กว่าแสนชิ้น ซึ ่งล้วนแล้วแต่มีความเก่าแก่หลายพันปี 
แสดงถึงอารยธรรมอียิปต์โบราณอันรุ ่งเร ืองในอดีต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องจัดแสดง สมบัติล้ำค่าของฟาโรห์
ตุตันคาเมน ซึ่งรวบรวมเครื่องใช้ต่าง ๆ ของฟาโรหอ์งค์
นี้ไว้อย่างครบถ้วน เช่น บัลลังก์ทองลงยาประดับด้วยหินอัญมณี โถใส่น้ำหอม ทำจากหินอ่อนอลาบัส
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เตอร์แกะสลัก เตียงนอนเก้าอี้ ทำด้วยไม้ห่อหุ้มทองคำ 
ชม หีบศพทองคำฟาโรห์ตุตันคาเมน ซึ่งแกะสลักอย่าง
สวยงามเหมือนพระองค์จริง ชม หน้ากากทองค าลงยา 
ผลงานศิลปะชิ้นเอกอุของช่างอียิปต์โบราณ มีความ
งดงามมาก ใช้สำหร ับสวมศีรษะม ัมม ี ่ของฟาโรห์  
นอกจากนั้นยังมีเครื่องประดับสวยงามจำนวนมาก เช่น 
แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือปราณีต  

  **การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชมห้องมัมมี่พระมหากษัตริย์ทั ้ง 11 พระองค์ 
(ค่าใช้จ่ายในการเข้าชมท่านละ 20 USD) กรณีสนใจเข้าชมกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์**  

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย นำท่านชม ป้อมซาลาดีนหรือป้อมซิทาเดล (Citadel) 

ป้อมแห่งนี้ ถูกสร้างขึ้นในปี 1176 สร้างโดยกษัตริย์ซา
ลาดิน โดยใช้หินจากปิรามิด แห่งกีซ่ามาสร้างกำแพง 
เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันประเทศจากสงคราม 
นำท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (Mohamed Ali 
Alabaster Mosque) เป็นสุเหร่าท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดใน
กร ุ ง ไคโร ต ัวอาคารสร ้ างจากห ินอลาบาสเตอร์  
(Alabaster) ตรงกลางเป็นรูปส่ีเหล่ียมมีโดมขนาดใหญ่
สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร ตกแต่งด้วยโคม
ไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม  

  นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองอันงดงาม ณ ตลาดข่านเอล
คาลีลี่ (Khan el-Khalili Bazaar)ท่านสามารถเลือกซื้อ
สินค้าพื้นเมืองสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหอมท่ี
ทำด้วยมือ สินค้าต่าง ๆ ท่ีทำจากหนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม 
และของท่ีระลึกต่าง ๆ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
21.00 น.  เดินทางสู่สนามบิน  
 

วันท่ี  (5)        สนามบินไคโร - มัสกัต - กรุงเทพฯ 
 

01.25 น. ออกเดินทางสู่ มัสกัต โดยเท่ียวบิน WY 408  
07.15 น. เดินทางถึง มัสกัต เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน 
09.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน WY 815 
17.45 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

------------------------------------------------------------------------------- 
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อัตราค่าบริการทัวร์อียิปต์ 5 วัน (WY) 
 

 

อัตราน้ีรวม 1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบิน และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุใน
รายการ  

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอียปต์ และเจ้าหน้าท่ีอำนวยความสะดวกท่ีศูนย์ย่ืนวีซ่า  
3. ค่าพาหนะท่ีระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
6. ค่าท่ีพักโรงแรมท่ีระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
7. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. เจ้าหน้าท่ีบริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
9. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
10. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
11. น้ำด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
12. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
13. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือข้ึน

เครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
14. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตราน้ีไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 500 บาท /ท่าน ตลอดการเดินทาง 
3. ค่าทิปไกด์ 15 USD / ท่าน ตลอดการเดินทาง 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ 

กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  
เงื่อนไข 
การสำรองที ่

งวดที่ 1 : สำรองที่น่ัง มัดจำท่านละ 15,000 บาท    
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินและสำเนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02– 678 – 6100  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การชำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
          ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด 

รายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   39,900.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   39,900.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ   39,900.- 

พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   6,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 
                     SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 

KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 

เมื่อโอนเรียบร้อยอย่าลืมส่งหลักฐานใบนำฝากมาท่ี อีเมล์ sp@beelinetour.com, Lind ID @beelinetour (คลิก
ลิงค์เพื่อแอดไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour) หรือ แฟกซ์เบอร์ 02-678-6100-1 พร้อมระบุชื่อผู้
ส่ง และผู้รับด้วยนะครับ 
2.บัตรเครดิต Visa และ Master (ค่าธรรมเนียม 3%) ส่วน บัตรเครดิต AMEX (ค่าธรรมเนียม 3.5%) โปรดติดต่อ
พนักงานหากต้องการใช้บัตรเครดิต 
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด”  

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับต้ังแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้ผูช้ำระเงนิมัดจำภายใน 
15 วันทำการ  
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผูโ้อนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชจีะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านัน้) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึง
ประเทศไทย 
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมุดบัญชีผูโ้อนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชจีะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจำเท่านัน้) 
 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่หักค่าใช้จ่าย  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41 - 59 วัน หักค่าใช้จ่าย 7,500 บาท  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31 - 40 วัน หักค่าใช้จ่าย 15,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 - 30 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ท้ังนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่าน
ไว้ให้มากท่ีสุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั้นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. รายการนี้เป็นเพยีงการเสนอราคาท่ีต้องไดร้ับการยืนยันจากทางบรษิัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองท่ีนั่งกับสาย
การบิน และโรงแรมท่ีพักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ เหมาะสม  
4. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านชำระแล้ว  
5. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 

mailto:sp@beelinetour.com
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เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำอยีิปต์  
(ใช้เวลำในกำรขอวซ่ีำประมำณ 3 อำทิตย์ ทั้งนี้ระยะเวลำกำรพิจำรณำวซ่ีำขึน้อยู่กับดุลยพินิจของสถำนทูต ) 

 

1. หนังสือเดินทำงที่เหลืออำยใุช้งำนได้เกิน 6 เดือนขึน้ไป ถ้ำมีหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำกรุณำแนบมำด้วย 
2. รูปถ่ำยสีหน้ำตรงปัจจุบัน พืน้ฉำกหลังรูปต้องมีสีขำวเท่ำนั้น รูปจะต้องเป็นภำพที่คมชัดห้ำมสวมแว่น

สำยตำ ห้ำมมเีงำ ห้ำมถ่ำยรูปและตกแต่งภำพจำกคอมพิวเตอร์ (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) ขนำด 2*2 นิ้ว จ ำนวน 
2 รูป 

3. ส ำเนำทะเบียนสมรส / ส ำเนำทะเบียนหย่ำ / ส ำเนำใบมรณะบัตร / 
ใบเปลี่ยนช่ือ-นำมสกุล / เอกสำรเพิ่มเติมกรณีอืน่ ๆ  

4. ส ำเนำบัตรประชำชน  
5. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
6. สูติบัตร (ส ำหรับเด็กต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทำงต้องยืน่เอกสำรเพิม่เติม

ดังนี้ 
- เด็กเดินทำงกับบุคคลอื่น บิดำมำรดำต้องท ำหนังสือแสดง

ควำมยินยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่ำกำรเขตหรืออ ำเภอเท่ำนั้น และให้ระบุว่ำ ยนิยอมให้เดินทำงกับใคร มี
ควำมสัมพนัธ์อย่ำงไรกับครอบครัว ไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทำง 

- เด็กเดินทำงกับบิดำ มำรดำต้องท ำหนังสือแสดงควำมยนิยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่ำกำรเขตหรืออ ำเภอ
เท่ำนั้นและให้ระบุว่ำ มำรดำยนิยอมให้เดินทำงกบับิดำ (ระบุช่ือบิดำ)  ไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่
เดินทำง 

- เด็กเดินทำงกับมำรดำ บิดำต้องท ำหนังสือแสดงควำมยนิยอมซ่ึงออกให้โดยที่ว่ำกำรเขตหรืออ ำเภอ
เท่ำนั้นและให้ระบุว่ำ บิดำยินยอมให้เดนิทำงกับมำรดำ (ระบุช่ือมำรดำ)  ไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่
เดินทำง 

- กรณีพ่อและแม่หย่ำร้ำง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่ำ หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นกำรยืนยัน 
- ให้แนบส ำเนำพำสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หำกไม่มีให้แนบส ำเนำบัตรประชำชนของพ่อและแม่) 

8. หลักฐำนกำรท ำงำน (จดหมำยรับรองกำรท ำงำน เป็นภำษำอังกฤษ) ฉบับจริงเท่ำนั้น** 
จดหมำยรับรองกำรท ำงำนให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถำนฑูต)           โดย
ไม่ต้องระบุวัน และประเทศที่เดินทำง 
- กรณีผู้เดินทำงเป็นเจ้ำของกิจกำร : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรำยช่ือผู้ประกอบกิจกำร คัด

ส ำเนำไม่เกิน 3 เดือน 
- กรณีผู้เดินทำงเป็นเจ้ำของร้ำนค้ำ : ใช้ทะเบียนพำณิชย์ที่มีช่ือผู้เป็นเจ้ำของร้ำนค้ำ 
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- กรณีที่เป็นพนักงำนบริษัทฯ : ใช้จดหมำยรับรองกำรท ำงำนจำกนำยจ้ำง ระบุต ำแหน่ง ระยะเวลำกำร
ว่ำจ้ำง  เงินเดือน พมิพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น และช่ือสะกดตรงตำมหน้ำ Passport ระบุวันเดินทำงไป
และกลับ 

- กรณีที่เป็นข้ำรำชกำร : ใช้หนังสือรับรองจำกหน่วยงำน พมิพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น 
- กรณีเกษียณอำยุรำชกำร ถ่ำยส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนกัศึกษำ ต้องมีหนังสือรับรองจำกสถำบันศึกษำนั้นว่ำก ำลังศึกษำอยู่ระบุช้ันปีทีศึ่กษำ 

พิมพ์เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้นและช่ือสะกดตรงตำมหน้ำ Passport 
- กรณีเป็นแม่ค้ำ, ท ำธุรกิจส่วนตัว, ท ำอำชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมำยรับรองตัวเอง เป็นภำษำอังกฤษและ

ช่ือสะกดตรงตำมหน้ำ Passport 
9. หลักฐำนกำรเงิน  
- 9.1หนงัสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ ใช้สกุลเงิน 

บาทหรือยโูร 
** 

10. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่ำใช้จ่ำย ต้องมีเอกสำรเพิ่มเติมดังนี้ 
- จดหมำยจำกผู้รับรองค่ำใช้จ่ำย พิมพ์เป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น และช่ือสะกดตรงตำมหน้ำ Passport 
- หลักฐำนแสดงควำมสัมพันธ์ของผู้เดินทำงกับผู้รับรองค่ำใช้จ่ำย เช่น ทะเบียนบ้ำน และต้องเป็นบุคคล

ในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายให้บุตรได ้ / สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส 
รับรองให้กนัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สำมำรถรับรองค่าใชจ่้ายให้หลานได)้ 

- กรุณำแนบส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกตำมข้อก ำหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่ำ 1 ชุดของผู้รับรองค่ำใช้จ่ำย 
พร้อมทั้งใน หนังสือรับรองทำงกำรเงินจำกธนำคำร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุช่ือผู้ถูก
รับรองค่ำใช้จ่ำย ด้วย 
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เดินทางกรุ๊ป        ติดต่อเซลคุณ    

 

ข้อมูลส่วนตวั 
• ชื่อ-นามสกุล            

• ชื่อ-นามสกุลเดิม หรือ ชื่อ-สกุล ก่อนแต่งงาน  (  ) ไม่มี (  ) มี ระบุชื่อ-นามสกุล     

• เพศ (  ) ชาย (  ) หญิง       วนั/เดือน/ปีเกิด   สถานที่เกิด    

• ที่อยู่ปัจจุบนัสามารถติดต่อได้          

         รหสัไปรษณีย์    

• ที่อยู่ตามบตัรประชาชน/ทะเบียนบ้าน          

.         รหสัไปรษณีย์    

• เบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน   เบอร์แฟกซ์.    มือถอื    

• อีเมล์             

• สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แต่งงานไม่จดทะเบียน   (  ) แต่งงานจดทะเบียน 

  (  ) หม้าย / ม่าย (  ) หย่าร้าง (  ) แยกกนัอยู่ 
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ช่ือ – นำมสกุล ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  E-mail:________________________________ 
 
แบบสอบถำม เร่ืองอำหำรที่ไม่ทำน  หรือ อำหำรที่แพ้ 

□   ไม่ทานเน้ือววั (No Beef)    □   แพ ้กุง้ (No Shrimp) 

□   ไม่ทานเน้ือปลา (No Fish)   □   แพ ้ล็อบสเตอร์ (No Lobster) 

□   ไม่ทานเน้ือไก่ (No Chicken)   □   แพ ้หอย (No Shellfish) 

□   ไม่ทานเน้ือหมู (No Pork)   □   แพ ้ปู (No Crab) 

□   ไม่ทานอาหารทะเล (No Sea Food)  □   ทานมงัสวิรัต (Vegetarian)   

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________  
                                 ---------------------------------------------- 
แบบสอบถำมเร่ืองห้องพัก 

□   Single Room ห้องพกัเด่ียว (1 ห้อง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room ห้องพกัคู่ (1 ห้อง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room ห้องพกั 3 ท่าน (1 ห้อง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถำมเร่ืองท่ีน่ังบนสำยกำรบิน (ขึน้อยู่กับเงื่อนไขของสำยกำรบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

□   ริมทางเดิน 
                                 --------------------------------------------- 


