รหัสทัวร์อียิปต์ CAI31

วันที่หนึ่ ง

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - บาห์เรน

18.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณ
ผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน GULF AIR (GF) เจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ
คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตรโดยสาร **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ด
บริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตู
ขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

หมายเหตุ

เพือ่ ความสะดวกสูงสุด และเป็ นไปตามกฎของสายการบิน GULF AIR ให้ทา่ นจัดกระเป๋ าสัมภาระใบเล็กออกมา 1 ชุด สาหรับพัก
ค้างคืนที่บาห์เรน เนื่ องจากกระเป๋ าใบใหญ่จะทาการ Check Through ไปยังปลายทางประเทศอียปิ ต์

เที่ยวบินขาไปและขากลับ มีการเปลี่ยนแปลงเวลาทัง้ นี้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงตามตารางบินของแต่ละเดือนแต่ละซีซนั ่
ก่อนทาการออกตัวภายในประเทศทุ
๋
กครัง้ กรุณาเช็คข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่บริษทั ตามวันที่ ที่ลูกค้าเดินทางอีกครัง้
21.30 น.
00.05 น.

บินลัดฟ้ าสู่ ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF 151 (บริการอาหารและเครื่องดื่ ม บน
เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง 15 นาที
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบาห์เรน ประเทศบาห์เรน (เวลาท้องถิน่ ช้ากว่าไทย 4 ช.ม.กรุณาปรับนาฬกิ าของ
ท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) นาท่านผ่านขัน้ ตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Juffair Gate Hotel ระดับ4*หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

บาห์เรน - สมัสยิด Al Fateh – ป้ อมปราการบาห์เรน - ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) ตลาดพื้นเมือง Manama
Souq – ไคโร ประเทศอียิปต์

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม มัสยิด Al Fateh หนึ่งในมัสยิดที่ข้นึ ชื่อว่ามี
ขนาดใหญ่ ท่ีสุ ด เป็ น อัน ดับ ต้น ๆ ของโลก ที่ถู ก ตัง้ ชื่ อ ตาม
กษัตริยผ์ ูส้ ร้างเมือง ‘Ahmed Al Fateh’ เป็ นสถาปัตยกรรมที่
ถูกสร้างขึ้นในปี 1987 และเป็ นมัสยิดที่ถกู ตกแต่งด้วยวัสดุชนั้
เลิศที่รวบรวมมาจากทัว่ โลก อาทิเช่น ลูกแก้วตกแต่งบนพื้น
จากอิตาลี โคมไฟจากออสเตรีย หรือแม้แต่ประตูไม้สุดอลังการ
ที่ทาจากอินเดีย ซึ่งนอกจากจะเป็ นมัสยิดที่เป็ นจุดศูนย์รวมดวงใจของชาวบาห์เรนแล้ว ในปี 2006 มัสยิดแห่งนี้ยงั ถูก
ประกาศให้เป็ นหอสมุดแห่งชาติอีกด้วย***ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าชมด้านในมัสยิดในกรณี ท่ีมีการทาพิธีทาง
ศาสนา หรือมีประกาศห้ามเข้าชมภายในมัสยิด เป็ นการถ่ายรูปชมรอบมัสยิดด้านนอกแทน***

เที่ยง

17.00 น.
19.20 น.

คา่

จากนัน้ เราจะพาท่านไปสัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์ 5,000 ปี ที่ ป้ อมปราการบาห์เรน (Qal’at al-Bahrain) หรือที่
รูจ้ กั กันอีกชื่อว่า ‘Bahrain Fort’ แหล่งอารยธรรมโบราณที่นกั โบราณคดีคาดว่ามันถูกสร้างขึ้นมาตัง้ แต่ช่วง 2,300 ปี
ก่อนคริสตศักราช ซึง่ ในอดีตมันเคยเป็ นทัง้ ทีพ่ านักของกษัตริย ์ ป้ อมปราการสาหรับป้ องกันเมืองจากข้าศึก และยังเป็ น
สถานที่ๆ ชาวสุ เมเรี่ยนเชื่อ ว่ าเป็ นจุดนัดพบเพื่อเข้าถึง พระเจ้า และที่ป้อมปราการแห่ง นี้ ท่านจะได้เ ห็นความน่ า
มหัศจรรย์ใจของภูมปิ ญั ญาในการก่อสร้างป้ อมปราการขึ้นมาจากหินจนมีความแข็งแกร่งมานานนั บพันปี ท่แี ม้แต่นกั
โบราณคดีก็ย งั หาค าตอบที่แ น่ ช ดั ไม่ไ ด้ อีก ทัง้ ยัง เป็ น หนึ่ ง ในสถานที่ ท่ีไ ด้ร บั การขึ้น ทะเบีย นเป็ น มรดกโลกจาก
UNESCO World Heritage Site ในปี ค.ศ.200
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารโรงแรม

จากนัน้ นาท่านสู่ ประตูสู่บาห์เรน (Bab al Bahrain) ออกแบบโดย Sir Charles Belgrave ที่ปรึกษาเจ้าผูค้ รองรัฐ
บาห์เรนเพือ่ เป็ นทางเข้าไปสู่ตลาดมานามาซึง่ เป็ นย่านธุรกิจทีส่ าคัญและแหล่งจับจ่ายของท้องถิน่ สร้างเสร็จสมบูรณ์เมือ่
ค.ศ. 1945 และได้รบั การตกแต่งเพิม่ เติมในปี ค.ศ. 1986 เพือ่ ปรับเปลีย่ นให้มรี ูปร่างเป็ นสถาปัตยกรรมอิสลามมากขึ้น
จากนัน้ เราจะพาท่านไปเปิ ดประตูสู่ว ฒ
ั นธรรมวิถีชีวิตการเป็ นอยู่ของชาวบาห์เรนที่ ตลาดพื้นเมือง Manama Souq
ตลาดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่มคี วามสาคัญต่อวิถชี ีวติ ของชาวเมือง ซึ่งที่น่ีท่านจะได้สมั ผัสกับวิถชี ีวติ ของคนท้องถิน่
อย่างเป็ นกันเอง พร้อมช็อปปิ้ งของฝากอันเป็ นเอกลักษณ์จากประเทศบาห์เรน และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองขนานแท้ท่หี า
ชิมทีไ่ หนไม่ได้ในโลกนี้ นอกจากทีน่ ่ีเท่านัน้ !!
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติบาห์เรน
ออกเดิน ทางสู่ กรุ ง ไคโร ประเทศอียิปต์ โดยสายการบิน GULF AIR เที่ยวบินที่ GF079 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง 20 นาที
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น
เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย)
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารในโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Mercure Cairo le Sphinx Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ไคโร - อเล็กซานเดรีย - หลุมฝังศพใต้ดิน - เสาปอมเปย์ - ป้ อมปราการแห่งอเล็กซานเดรีย - ไคโร

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเที่ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย อยู่ทางเหนือสุดของอียปิ ต์ เป็ นเมืองเก่าที่ตดิ อยู่กบั ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เคย
ปกครองโดยชาวเมืองอียปิ ต์ ดัง้ เดิมแล้วก็ตกเป็ นของกรีก โรมัน จนมาถึงการเข้ามาของศาสนาอิสลามจากอาณาจักร
ออโตมัน เมืองนี้เลยมีศิลปะของทางกรีก โรมัน ตุรกี ปนๆ กัน มีประชากรประมาณ 3-5 ล้านคน และเป็ นเมือง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศอียปิ ต์ ปัจจุบนั เมืองนี้ ใหญ่เป็ นอันดับสองของประเทศ เป็ นเมืองพักผ่อนตากอากาศที่
ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทีม่ ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งของโลก (ใช้เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารโรงแรม
นาท่านชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมันในอดีตมี
กว่า 50,000 ศพ สุสานใต้ดนิ แห่งนี้ มีสามชัน้ ชัน้ ที่ 1 มีไว้สาหรับลาเลียงโลงและศพ ชัน้ ที่ 2 เป็ นทีฝ่ งั ศพ และชัน้ ที่ 3
ใช้เป็ นที่รวมญาติเพื่อระลึกถึงผูต้ าย โดยมีการเลี้ยง
สัง สรรค์กนั ทัง้ วัน ซึ่ง เล่ากันว่ าตอนที่นกั โบราณคดี
ค้นพบที่น่ีเป็ นครัง้ แรก บนโต๊ะยังมีขวดไวน์และจาน
วางอยู่ จากนัน้ นาท่านชม เสาปอมเปย์ เป็ นอนุ สาวรีย ์
โบราณในสมัยโรมันปกครองอียปิ ต์ เป็ นเสาแกรนิต สูง
27 เมตร ซึ่งถือว่าเป็ นเสาหินที่ใหญ่ท่สี ุดเท่าที่เคยสร้าง
ขึ้นมา จากประวัตนิ นั้ เชื่อว่าเสาแห่งนี้ได้ช่อื มาจาก ปอม
เปย์ ซึ่งเป็ นเพื่อนสนิทของจูเลียส ซีซ่า ผูน้ าที่ย่งิ ใหญ่
แห่งโรมัน แต่ภายหลังทัง้ สองได้กลายเป็ นศัตรูกนั และปอมเปย์กไ็ ด้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรียในอียิ ปต์ ก่อน
ถูกชาวอิยปิ ต์ฆ่าตาย โดยมีการเล่าขานกันว่าจูเลียสซีซาร์ได้ทาพิธีเผาศีรษะของปอมเปย์ท่เี สาแห่งนี้ ปัจจุบนั นี้เหลือ
เพียงแค่เสาแบบกรีกตัง้ อยู่อย่างโดดเด่น และสฟิ งซ์อกี สองตัว ทีย่ งั คงทาหน้าทีเ่ ฝ้ าสถานทีแ่ ห่งนี้ต่อไป
ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจกับ ป้ อมปราการแห่งอเล็กซานเดรีย ป้ อมปราการที่ย่ิงใหญ่สมัยอิสลามรุ่งเรืองใน
อียปิ ต์ ว่ากันว่ากษัตริย ์ ผูส้ ร้างทีน่ ่ี งัดเอาหินจากปิ รามิด แห่ง กีซ่า มาสร้างกาแพงเพือ่ เป็ นป้ อมปราการป้ องกันประเทศ
ซึง่ ในอดีตนัน้ เป็ นที่ตงั้ ของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็ นหนึ่งในสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ปัจจุบนั เหลือเพียงส่วน
ทีเ่ ป็ นฐานและได้มรี บั การทะนุ บารุงต่อเติมจากสุลต่านเกย์ตเบย์ โดยรวบรามซากเดิมบางส่วนเข้ามาอีกด้วย จากนัน้ นา
ท่านเดินทางกลับกรุงไคโร
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารในโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Mercure Cairo le Sphinx Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เที่ยง

คา่

วันที่ส่ี

ไคโร – ปิ ระมิดแห่งกีซ่า – สฟิ งซ์ - เมมฟิ ส – สุสานแห่งซัคคารา - ปิ รามิดแห่งเมมฟิ ส - โรงงานกระดาษปาปิ รุส –
โรงงานน้ าหอม

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกีซ่า ซึง่ อยู่ไม่ไกลจากไคโรนักเพื่อชม
มหาปี รามิด (หมายเหตุ ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมภายในปิ
รามิ ด ) มหาปิ ร ามิด ถูก สร้า งขึ้น เพื่อ เป็ น ที่เ ก็บ ศพของ
กษัตริยอ์ ยี ปิ ต์โบราณ ซึง่ ในอียปิ ต์มปี ิ รามิดอยู่มากมาย รวม
ได้ราวๆอยู่ 70 แห่ง ด้ว ยกัน แต่ มีปิรามิด 3 แห่ง ที่อยู่ใน
เมืองกีซ่า คือหลุมฝังศพของพระเจ้าฟาโรห์คีออพส์ และไม
ซีรีนสั ซึ่ง เป็ นปิ รามิดที่ใหญ่ ท่ีสุด สันนิ ษฐานว่ าปิ รามิดนี้
สร้างขึ้นมาตัง้ แต่ 4600 ปี มาแล้ว นับว่าเป็ นสิ่งมหัศจรรย์
ของโลกยุคเก่าทีย่ ง่ิ ใหญ่ทส่ี ุด ใช้เวลาก่อสร้างทัง้ สิ้น 30 ปี และกาลังแรงงานกว่าแสนคน ตัดจากแท่งหินขนาดใหญ่ หิน
แต่ละก้อนวางชิดติดกันแบบแนบสนิท แม้แต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ชมตัว สฟิ งซ์ท่แี กะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มี
ส่วนหัวเป็ นพระพักตร์ของฟาโรห์และลาตัวเป็ นสิงโต
(หากท่านสนใจขี่อฐู กรุณาติดต่อที่หวั หน้าทัวร์ ราคา ประมาณ $10-15 เหรียญต่อท่านต่อ หนึ่ งตัว)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารโรงแรม
นาคณะเดินทางสู่ เมืองเมมฟิ ส ซึ่งเป็ นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็ นเมืองที่ได้รบั
การบันทึกในประวัตศิ าสตร์ว่ามีความสาคัญในการรวมอียปิ ต์บน และอียปิ ต์ลา่ งให้เป็ นหนึ่งเดียวโดยกษัตริยเ์ มนา ปฐม
กษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์ท่ี 1 ทีน่ ่ีท่านจะได้ชม รูปแกะสลักฟาห์โร รามเสสที่ 2 รูปสลักขนาดยักษ์ทแ่ี กะสลักด้วยหินอลาบา
สเตอร์ ฝี มอื การแกะสลักเป็ นเยี่ยม ระหว่างทางท่านจะได้เห็นต้นอินทผาลัมขึ้นสวยงามเป็ นทิวแถว เดินทางต่อไปยัง
เมืองโบราณที่ใกล้กนั อีกเมืองคือ ซัคคาร่า เพื่อชม ปี รามิดขัน้ บันได กล่าวได้ว่าเป็ นปิ ระมิดต้นแบบของเหล่าปิ ระมิด
ขนาดยักษ์ในยุคหลัง ใช้เป็ นสถานที่ฝงั พระศพของกษัตริยซ์ อเซอร์ ถึงแม้ขนาดและความละเอียดจะเทียบกับปิ ระมิด
ที่กีซ่าไม่ได้ แต่ปิระมิดนี้จะมีภาพสลักบันทึกเรื่องราวเป็ นภาษาเฮียโรกลีฟิก ให้สามารถคาดเดาสถาณการณ์และสังคม
อียปิ ต์ในช่วงต้นยุคจักรวรรดิได้ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ โรงงานกระดาษปาปิ รุส ชมสาธิตวิธีการทากระดาษปาปิ รุส
กระดาษชนิดแรกของโลกทีท่ าขึ้นจากต้นกก ทีม่ อี ยู่ตลอดสองฝัง่ แม่นา้ ไนล์ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ โรงงานน้ าหอม ที่
มีตานานสืบทอดมาจากพระนางคลีโอพัตรา จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับกรุงไคโร

เที่ยง
บ่าย

คา่

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารในโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Mercure Cairo le Sphinx Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

ไคโร – พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติ อียิปต์ - ป้ อมปราการไคโร - มัสยิดโมฮัมเหม็ด อาลี - ตลาด บาร์ซาข่าน - ไคโร

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พิพธิ ภัณฑ์อยี ิปต์กรุงไคโร พิพธิ ภัณฑ์ท่เี ก่าแก่ท่สี ุดของโลก ทีม่ ชี ่อื เสียงเพราะความหลากหลายของซากปรักหักพังของ
วัตถุโบราณที่ได้ถู่ กค้นพบจากที่ต่างๆ ในหลากหลายสมัย ถูกส่งทยอยเข้ามาเก็บ รักษาเอาไว้ในพิพธิ ภัณฑ์แห่งนี้ และ
ชม โลงศพทองคาแท้พร้อมหน้ากากทองคา ของฟาโรห์ตุตนั คาเมนอันดังก้องโลก และสมบัตสิ ่วนตัวอีกมากมาย ของ
พระองค์เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝี มอื ประณีต สิง่ ของ ทัง้ หมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี ทส่ี ุด (ค่าบัตร
เข้าชมมัมมี่ของพระมหากษัตริยท์ ง้ั 11 พระองค์ไม่ได้รวมอยู่ในรายการ หากท่านสนใจเข้า ชมกรุณาติดต่อที่หวั หน้า
ทัวร์ ค่าเข้าชมประมาณ 100 อิยปิ ต์ปอนด์ หรือ ประมาณ 20 USD)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นาท่านเข้าชม ป้ อมปราการไคโร หรือป้ อมปราการซาลาดิน ป้ อมปราการที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามครูเสด โดยยอด
นักรบซาลาดิน ในสมัยราชวงศ์อายูบดิ เพื่อใช้ป้องกันจากพวกนักรบครูเสด ในสมัยนัน้ ตัวเมืองไคโรประกอบด้วย
กาแพงล้อมรอบจรดแม่นา้ ไนล์ ซึ่งในกลางของกาแพงเมืองก็คือ ป้ อมปราการแห่งนี้น่ีเอง จากนัน้ นาท่านชม มัสยิด
โมฮัมหมัดอาลี สร้างขึ้นในสมัยการปกครองของออตโตมัน ราวปี ค.ศ. 1848 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวกรีกในแบบ
ตามอย่าง ออตโตมนั หรือ ตุรกีในปัจจุบ นั ภายในมีนาฬิกาบนลานในสุ เหร่ าซึ่งเป็ นของขวัญในการแลกเปลี่ยนกับ
อนุ สาวรียป์ ลายแหลมโอบิลสิ ก์ของรามเซสที่สอง เพื่อสร้างสัมพันธไมตรีอนั ดีระหว่างอียปิ ต์ฝรัง่ เศส จากนัน้ นาท่านช้
อปปิ้ งที่ ตลาดข่าน เอลคาลิล่ี ประเทศอียปิ ต์ เป็ นตลาดสไตล์อาหรับโบราณ อายุร่วม 600 ปี มสี นิ ค้าพื้นเมืองและของ
ที่ระลึกมากมายเช่น ขวดนา้ หอมที่ทาด้วยมือ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ บางร้านมี
คนขายพูดไทยได้อกี ด้วย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารในโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั Mercure Cairo le Sphinx Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่หก

ไคโร - บาห์เรน - กรุงเทพ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ ไคโร
เดินทางลัดฟ้ าสู่ ประเทศบาห์เรน โดยสายการบิน GULF AIR เทีย่ วบินที่ GF070 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง 30 นาที
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติบาห์เรน จากนัน้ นาท่านพักผ่อนภายในสนามบินเพือ่ รอต่อเครื่อง
เดินทางลัดฟ้ าสู่ ประเทศไทย สายการบิน GULF AIR เทีย่ วบินที่ GF152 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชัว่ โมง 15 นาที

13.20 น
17.10 น
22.20 น

วันที่เจ็ด

กรุงเทพฯ

09.30 น

เดินทางถึงกรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
........................................................................................

บาห์เรน อียปิ ต์ มหัศจรรย์ อารยธรรมแม่น้ าไนล์
7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน กัลฟ์ แอร์
กาหนดการเดินทาง

13 – 19 ก.ย. 62
27 ก.ย. – 03 ต.ค. 62
25-31 ต.ค. 62
15 – 21 พ.ย. 62

ผูใ้ หญ่พกั ห้อง เด็กอายุไม่เกิน12 เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ไม่เอาตัวเครื
๋ อ่ งบิน
ละ 2 – 3 ท่าน ปี เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง

44,990
45,990
45,990
41,990

44,990
45,990
45,990
41,990

44,990
45,990
45,990
41,990

อัตราค่าบริการต่อท่านและเงื่อนไขการให้บริการ

ไม่รบั จอยแลนด์
ไม่รบั จอยแลนด์
ไม่รบั จอยแลนด์
ไม่รบั จอยแลนด์

พักเดี่ยว

8,900
8,900
8,900
8,900

อัตราค่าบริการนี้ รวม
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 5 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 23 กก.
ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล
กรณี อบุ ตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(ReEntry) หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มสัง่ พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธ
ไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนื อความควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 23 ก.ก.
 ค่าธรรมเนี ยมยื่นวีซ่าอียปิ ต์ 1,500 บาทต่อท่าน
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ 48 USD /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 24 USD /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือ
เดินทางเพือ่ ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 20,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการ
เดินทางของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขการ
ให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ ไทยโกทราเวล จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-7313137 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ
สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ

ชื่อบัญชี
บริ ษทั พิคเจอร์เร็ สค์ เอเชีย จากัด
สุนนั ท์ ธีระโรจนารัตน์

ประเภท หมายเลขบัญชี
ออมทรัพย์ 281-234498-5
ออมทรัพย์ 904-2-01211-1

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด โดยจะหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง เช่น
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใด
ๆ ทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์น้ ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 20 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าหนดไว้เท่านัน้ หากมีจานวนผู ้
เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าทีก่ าหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกาหนดการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง
10-14 ท่าน ต้องเพิม่ เงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ 1,000 บาท
2.ในกรณีท่ที างประเทศอียปิ ต์ สัง่ ให้มกี ารระงับการให้วซี ่าหรือปรับราคาค่าวีซ่า ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเพิม่ เติมตามค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง
3.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของ
บริษทั ฯ เท่านัน้ อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้นิ สุดสมบูรณ์

4.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ข้อจากัดด้านภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุด
ของลูกค้าส่วนมากเป็ นสาคัญ
5.รายการทัวร์น้ ีเป็ นการท่องเที่ยวแบบหมูค่ ณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคา
ค่าบริการในกรณีทม่ี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรือ
อัตราแลกเปลีย่ นได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืน
ค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมา
ขาดเช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทั ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สาหรับค่าบริการนัน้ ๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู ้
มีอานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
12.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น
การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อ
การร้าย และ อื่น ๆ ทีเ่ ข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับ
การกระทาดังกล่าวทัง้ สิ้น
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึง่
อยู่นอกเหนืออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
ด้วยตัวท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซ้อื ระหว่างการเดินทาง
ท่องเทีย่ วนี้
15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว อันมีสาเหตุมาจากผู ้
เดินทาง
16.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน
บริษทั ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง

17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้น
ทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเ่ กี่ยวข้อง
กับ สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจาตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุใน
รายการท่องเทีย่ ว(ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า -ออกประเทศใดๆก็
ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
21.กรณีทท่ี ่านต้องออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี
ถ้าท่านออกตัวภายในโดยไม่
๋
แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล้ว
22. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้

ข้อมูลเอกสารการยื่นวีซ่า
หมายเหตุ : การยื่นวีซ่าแต่ละครัง้ กับบริษทั ทัวร์ จะต้องทาการยื่นวีซ่าก่อนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันนับจากวันเดินทาง ในกรณี ท่ี
เหลือระยะเวลายื่นวีซ่าน้อยกว่า 20 วัน นับจากวันเดินทาง อาจมีค่าใช้จา่ ยเพิ่มโดยบริษทั จะเรียเก็บตามจริง

กรุณาอย่ายึดติดกับข้อมูลการยื่นขอวีซ่าในอดีต เพราะสถานทูตมีการเปลีย่ นแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยู่ตลอดเวลา
เอกสารที่ตอ้ งใช้สาหรับการยื่นวีซ่ามีดงั นี้
1. หนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง อายุเหลือไม่ตา่ กว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางไปและกลับ
2. สาเนา passport 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายสีพ้ นื หลังสีขาว ขนาด 2 นิ้ ว จานวน 1 รูป ไม่ควรสวมเครือ่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปถ่ายจะต้องสมบูรณ์และ
ไม่เลอะหมึกหรือมีรอยเปื้ อน
4. จดหมายรับรองการทางานภาษาอังกฤษ
- กรณี เป็ นเจ้าของกิจการให้แสดงหนังสือจดทะเบียนบริษทั หรือใบทะเบียนการค้า
- กรณี เป็ นนักเรียน ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
5. เอกสารการจองตัวเครื
๋ ่องบิน
6. เอกสารการจองโรงแรมและที่พกั
7. หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน Bank statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ฉบับจริง) สมุดบัญชีเงินฝากเล่มจริง พร้อมสาเนาทุก
หน้า
8. สาเนาทะเบียนสมรส – ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
9. ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) ตัวจริงพร้อมสาเนา
10. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน
11. ระยะเวลาในการยื่นคาขอวีซ่า ไม่นอ้ ยกว่า 20 วันทาการหรือมากกว่า
หมายเหตุ : หากท่านมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย ในกรณี ท่ถี อื หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) สัญชาติ
ไทย แต่พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรือกาลังศึกษาในต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบริษทั ให้ทราบทันที
เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงือ่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตเพิม่ เติม และข้อกาหนดนี้ ไม่รวมไปถึงผูเ้ ดินทางที่ถอื พาสปอร์ต
ต่างชาติดว้ ย
ระเบียบการขอวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง (ทางบริษทั จะแจ้งให้ท่านทราบอย่างเร่งด่วน เมื่อได้รบั รับแจ้งเป็ นเอกสารอย่างเป็ นทางการ)

แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเบื้องต้น
(ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริง เนื่ องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………...........................................
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….……...…...........................................
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………...........................................
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………….……….............................................
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………............................................
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด) ……………………………………………………………………………..……..…… ...........................................
6. ประเทศทีเ่ กิด………………………………………………………………………………………………..…................................................
7. สัญชาติปจั จุบนั .................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากสัญชาติปจั จุบนั …………………………..
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
แต่งงาน (จดทะเบียน)
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หย่า
แยกกันอยู่
หม้าย
อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ อี านาจปกครอง/ดูแลผูเ้ ยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้านของผูข้ อ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์ …………………
หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ......................................... อีเมล.............................................
12. อาชีพปัจจุบนั
(หากทากิจการค้าขาย ให้ระบุดว้ ยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็ นต้น
................. ........................................................................................................
13. ชื่อบริษทั หรือร้านค้า ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ่ ยู่ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์ ……………
หมายเหตุ การอนุ มตั ิวซี ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีสว่ นเกีย่ วข้องใดๆทัง้ สิ้น ทัง้ นี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลาง
และคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั้น

