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ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน 
เวลาออกเดินทาง-เวลาถึง

ปลายทาง 
เที�ยวบิน 

ระยะเวลาในการเดินทาง 
โดยประมาณ 

สุวรรณภูมิ BKK-MCT มัสกัต 09.10-12.05 WY818 6 ชั ,วโมง 
มัสกัต MCT-CAI ไคโร 14.35-17.00 WY405 4 ชั ,วโมง 

CAI ไคโร-ASW อัสวาน 06.00 - 0720 MS082 - ชั �วโมง /0 นาที  
LXR ลุกซอร-์CAI ไคโร 09.15 -10.25 MS265 - ชั �วโมง -: นาที 
ไคโร CAI-MCT มัสกัต 01.25-07.25 WY408 4 ชั ,วโมง 

มัสกัต MCT-BKK สุวรรณภูมิ 08.50 – 18.00 WY815 6 ชั ,วโมง           

ตารางการเดินทาง 

วันที� สถานที�ท่องเที�ยว 
รายละเอียด อาหาร โรงแรมที�พักระดับ 5  ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวัน เย็น 
วันแรก 27 เม.ย.66 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต 

โอมาน (แวะเปลี,ยนเครื,อง) - สนามบินไคโรอียิปต์ - 
คา้งคืนไคโร อียิปต์ ( -/-/D ) 

� � � Le Méridien Cairo Airport  

วันที,สอง 28 เม.ย.66 ไคโร CAIRO – อัสวาน ASWAN - อาบูซิ
มเบล ABU SIMBLE TEMPLE - หมู่บา้นชาวนิวเบีย 
NUBIAN VILLAGE - SONESTA STAR GODDESS 
LUXURY NILE CRUISE (B /L /D) 

� � � 
SONESTA STAR GODDESS 

LUXURY NILE CRUISE 

วันที,สาม 29 เม.ย.66 อัสวาล ASWAN – เมืองคอมออมโบ 
KOM OMBO - วิหารเอ็ดฟู EDFU- TEMPLE - ลักซอร์ 
LUXOR - SONESTA STAR GODDESS LUXURY NILE 
CRUISE (B/L/D) 

� � � 
SONESTA STAR GODDESS 

LUXURY NILE CRUISE 

วันที,สี, 30 เม.ย.66 ล่องเรือแม่นํQาไนล์ – วิหารคอมออมโบ 
– วิหารเอ็ดฟู – ลักซอร์ (B/L/D)  
 

� � � 
SONESTA STAR GODDESS 

LUXURY NILE CRUISE 

วันที,หา้ 1 พ.ค.66 ลักซอร์ LUXOR – บินภายในประเทศ – 
ไคโร CAIRO - กีซ่า (B/L/D) � � � GRAND NILE TOWER 

วันที,หก 2 พ.ค.66 เมมฟิส – ซัคคาร่า – พิพิธภัณฑ์ไคโร – 
ตลาดข่าน – สนามบินไคโร (B/L/D) � � � - 

วันที,เจ็ด 03 พ.ค.JJ สนามบินไคโร – แวะเปลี,ยนเครื,อง
สนามบินมัสกัต – สนามบินสุวรรณภูมิ � � � - 
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วันพฤหัสบดีที�  /L เม.ย.JJ   สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต โอมาน (แวะเปลี�ยนเครื�อง) -     
         สนามบินไคโรอียิปต ์  - คา้งคืนไคโร อียิปต ์( -/-/D )                                       

 
06.00 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัVน W 

เคาน์เตอร ์M สายการบินโอมานแอร ์ซึ,งมีเจา้หน้าที,บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอํานวยความ
สะดวกดา้นสัมภาระแก่ท่าน 

09.10 น.    �เหินฟ้าสู่ สนามบินมัสกัตประเทศโอมาน เพื�อเปลี�ยนเครื�อง โดยสายการบินโอมานแอร์ เที�ยวบิน
ที�WY 818 (ใชเ้วลาเดินทาง J ชม.) 

 

12.05 น.     เดินทางถึงสนามบิน มัสกัตประเทศโอมาน 
14.35 น.     �เหินฟ้าสู่ สนามบินไคโร ประเทศอียิปต ์โดยสารการบินโอมานแอร์ เที�ยวบินที� WY 405  
    (ใชเ้วลาเดินทาง W ชม.) 
17.00 น.     เดินทางถึงสนามบินไคโร ประเทศอียิปต์ (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย W ชั �วโมง)  

นําทุกท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋าสัมภาระ และเดินทางเขา้สู่ประเทศอียิปต์ 
คํ �า  � บริการอาหารคํ �า  ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรมที�พัก 
                 เช็คอินทเ์ขา้สู่ที�พัก Le Méridien Cairo Airport หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว 
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วันศุกรที์�  /Z เม.ย.JJ    ไคโร CAIRO – อัสวาน ASWAN - อาบูซิมเบล ABU SIMBLE TEMPLE  - 
หมู่บา้นชาวนิวเบีย NUBIAN VILLAGE - SONESTA STAR GODDESS LUXURY NILE CRUISE    

             (B /L /D) 

 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ แบบ SET BOXES FROM HOTEL 

นําท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร (CAI ) 
06.00 น.    � ออกเดินทางสู่เมืองอัสวาน โดยสายการบิน อียิปต ์แอร ์เที�ยวบินที�  MS082  
07.20 น.        ถึงสนามบินเมืองอัสวาน 

นําท่านไปแวะถ่ายรูป เขื�อนยักษ์อัสวาน หรืออีกชื,อหนึ,งเรียกว่า Aswan HiGH DAMสรา้งขึQ นในปี ค.ศ. 
1960 เพื,อ  ช่วยใหมี้นํQาหล่อเลีQ ยงไร่นาตลอดปี อีกทัQงยังใช้พลังนํQาเพื,อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื,อให้เพียงพอ
กับความตอ้งการของคนทัQงประเทศ และเพื,อป้องกันนํQาไหลท่วมจากแม่นํQาไนล์เวลาฝนตกหนัก ซึ,งเขื,อน
นีQ มีความยาว 36,000 เมตร ซึ,งนักท่องเที,ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที,เกิดจากการสร้างเขื,อนสรา้ง
แม่นํQาไนล์ คือ ทะเลสาบนัสเซอร ์( NASSER) มีความลึก 80 เมตรและกวา้ง 10 เมตร 

:Z.:: น. นําท่านออกเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ a ชั ,วโมง ) เพื�อเดินทางเขา้
ชมมหาวิหารอาบูซิมเบล  
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มหาวิหารอาบูซิมเบล มีขนาดมหึมา สรา้งขึQ นในศตวรรษที, 13 เพื,อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะของ
อียิปต์ที,ชนะนิวเบียในสมรภูมิแห่งคาเดส จุดเด่นของวหิารแห่งนีQ คือ รูปแกะสลักองค์ฟาโรห์รามเลส ที,นั,ง
ประทับอยู่บนบัลลังก์หน้าวิหารถึงสี,องค์ แต่ละองค์มีความสูง 20 เมตร มหาวิหารอาบูซิมเบล
ประกอบดว้ยวิหารใหญข่อง ฟาโรห์รามเสสที, d และวหิารของเนเฟอร์ตารี ซึ,งเป็นมเหสีที,รักของพระองค์
วิหารอาบูซิมเบล งดงามยิ,งใหญ่และมีชื,อกอ้งโลกเพราะเมื,อมีการสรา้งเขื,อนขนาดยักษ์ที,อัสวาน ทําให้
วิหาร ef แห่งจมอยู่ใตน้ํQา จนองค์การยูเนสโกต้อ้งมาช่วยยกใหพ้น้นํQาและมหาวหิารอาบูซิมเบลก็ถูก
ยกขึQ นสูงจากพืQ นดิน  g� เมตร ซึ,งเป็นงานที,ยากมาก ใชเ้วลาทัQงสิQ น h ปี สิQ นค่าใชจ้่าย hi ลา้นเหรียญ
สหรัฐ ภายในวิหารใหญ่มีหอ้งบูชาและมีรูปสลัก h องค์นั,งอยู่ หนึ,งในนัQนคือ ฟาโรห์รามเสสที, d พรอ้ม
ดว้ยเทพเจา้ ต่างๆ อีก a องค์ และทุกปีวันที, dd ก.พ. และวันที, dd ต.ค. ลําแสงแรกของพระอาทิตย์จะ
สาดส่องเขา้ไปตอ้งรูปสลัก และว่ากันว่าวันที, dd ก.พ. ตรงกับวันประสูติของฟาโรห์รามเสสที, d ขณะที,
วันที, dd ต.ค. ตรงกับวันขึQ นครองราชย์ของพระองค์ แสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการ
คํานวณของชาวอียิปต์โบราณ   

เที�ยง � บริการอาหารกลางวัน ณ  LOCAL RESTAURANT ABU SIMBEL  
-f.:: น. นาํท่านเดินทางกลับสู่ อัสวาน (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ a ชั ,วโมง ) 
-J.:: น.   นาํทุกท่านล่องเรือใบโบราณ หรือเรียกว่าเรือเฟลุคกะ FELUCCA โดยบริการของเรือท้องถิ�น ล่องไป

ตามแม่นํVาไนล ์ใชเ้วลาเดินทางโดยประมาณ 20-30 นาที 
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เดินทางถึง “หมู่บา้นชาวนิวเบีย” (NUBIAN VILLAGE) ตัQงอยู่อัสวานนครทางใตข้องอียิปต์ ที,มีสถานที,
ท่องเที,ยวชื,อดังอย่างเขื,อนอัสวานและแม่นํQาไนล์ ที,นครอัสวานยังมีห มู่บ้านเล็กๆที,มากไปด้วย
ความสําคัญทางประวัติศาสตร์อย่าง “หมู่บ้านชาวนิวเบีย” ซึ,งนิวเบียเป็นภูมิภาคตามแม่นํQาไนล์ตัQงอยู่
ระหว่างซูดานตอนเหนือและอียิปต์ตอนใต้ เป็นอารยธรรมแรก ๆ ในแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือ
โบราณ มีอายุไม่ตํ ,ากว่า 2,000 ปี โดยมีหลักฐานบันทึกไวจ้ากทัQงอียิปต์และโรมว่าเคยเป็นจักรวรรดิแห่ง
หนึ,ง ก่อนที,จะถูกแบ่งระหว่างอียิปต์กับรัฐสุลต่านเซนนาร์ และปัจจุบันยังมีบางส่วนอาศัยอยู่ในอียิปต์ 
หมู่บ้านชาวนิวเบียน เป็นเกาะที,ได้รับการอนุรักษ์ไว้ให้เป็นหนึ,งในอารยธรรมที, เก่าแก่ที,สุดใน
ประวัติศาสตร์ ชาวนิวเบียไม่เพียงอนุรักษ์ขนมธรรมเนียมโบราณของพวกเขาเท่านัQน แต่ยังคงไวซ้ึ,งภาษา
นิวเบียอีกดว้ย นอกจากนีQ ยังมีสิ,งที,โดดเด่นคืออาคารบา้นเรือนของชาวนิวเบียที�มีเอกลักษณป์ระจาํตัว 
วาดภาพบ้านด้วยรูปทรงเรขาคณิตและมีสีสันสดใสเต็มไปทั ,วทัQงหมู่บา้น ซึ,งรูปทรงสามเหลี,ยมยังเป็น
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ตัวแทนของสิ,งมีชีวิตที,สําคัญที,สุดในสามโลกของชาวนิวเบีย และยังมีรา้นคา้ที,ขายของพืQ นเมืองมากมาย  
ไดเ้วลาพอสมควร นําทุกท่านเดินทางกลับดว้ยบริการเรือทอ้งถิ,น ล่องกลับตามแม่นํQาไนล์ ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ 20-30 นาทีโดยประมาณ  
นาํทุกท่านเช็คอินท ์เขา้สู่ที�พักบนเรือสาํราญระดับ 0 ดาว Sonesta Star Goddess หรือเทียบเท่า 
เรือสําราญลําใหม่แล่นในแม่นํQาไนล์ เป็นเรือแล่นระหว่างอัสวานและลักซอร์หลังจากทัวร์ชมสถานที,
โบราณในสถานที,ต่างๆแลว้ แขกผูเ้ขา้พักสามารถผ่อนคลายในสระว่ายนํQาของเรือหรือบริการสปาแบบ
เต็มรูปแบบออกกําลังกายวิ,งบนลู่วิ,งได ้มีหอ้งฟิตเนส ภายในหอ้งพักออกแบบตกแต่ง สรา้งบรรยากาศ
ใหก้ารพักผ่อน เป็นไปอย่างสะดวกสบาย ดว้ยอุปกรณ์เครื,องใชท้ี,ไดม้าตรฐานพรอ้มสัมผัสทัศนียภาพ
ของนํQาไนล์ ในระหว่างการล่องเรือไปยังเมืองต่างๆ 

คํ �า  � บริการอาหารเย็น ภายในหอ้งอาหารบนเรือ   
                    พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสาํราญ (SONESTA STAR GODDESS LUXURY NILE CRUISE) 
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วันเสารที์�  /r เม.ย.JJ    อัสวาล ASWAN – เมืองคอมออมโบ KOM OMBO - วิหารเอ็ดฟู EDFU         
TEMPLE  - ลักซอร ์LUXOR  - SONESTA STAR GODDESS LUXURY NILE CRUISE   

              (B/L/D) 

 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

ระหว่างนัVนเรือจะค่อยๆแล่นออกจากท่ามุ่งหน้าสู่ คอมออมโบ เมืองเล็กๆที,อยู่ระหว่างเมืองอัสวาน
และเอ็ดฟู ที,ตัQงอยู่ติดริมแม่นํQาไนล์ บ้านเรือนส่วนใหญ่สูงเพียง e หรือ d ชัQน  ระหว่างทางผ่านแหล่ง
เพาะปลูกที,สําคัญริม   
นาํท่านชม วิหารคอมออมโบ (KOM OMBO TEMPLE) เป็นวิหารที,สรา้งขึQ นเพื,อบูชาเทพเจ้า ตัQงอยู่บน
เนินเขาเล็กๆ ที,ลํQาออกมาถึงแม่นํQาไนล์  สามารถเห็นวิวของแม่นํQาไนล์อันงดงาม  คําว่า “คอม” เป็น
ภาษาอาหรับ หมายถึงภูเขาเล็กๆ  วิหารนีQ เกือบเป็นวิหารอะโครโพลิสของกรีก  หินที,ใชส้รา้งแตกต่างกับ
วิหารอื,นๆ  อาจเป็นเพราะถูกปกคลุมดว้ยทรายเป็นเวลานาน  การวางแบบของพืQ นที,แปลกและเป็น
เฉพาะตัว เป็นวิหารของเทพเจ้าสององค์ คือ เทพโซเบค (SOBEK) เทพเจา้แห่งความอุดมสมบูรณ์ มี
รูปร่างเป็นมนุษย์แต่เศียรเป็นจระเข ้และ เทพเจ้าฮาโรเอริส (HAROERIS) เทพเจา้แห่งการแพทย์อียิปต์
โบราณ  วิหารนีQ สร้างบนเนินเขาริมฝั,งแม่นํQาไนล์ เป็นบริเวณที,มีจระเขชุ้กชุมในสมัยโบราณ  วัดนีQ จึงบูชา
เทพโซเบก ซึ,งมีหัวเป็นจระเข ้ และมีจระเข้มัมมี,เก็บรักษาไว ้ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัตรา ซึ,ง
เป็นรูปแบบของเครื,องแต่งกายในการทําภาพยนตร์  และภาพแกะสลักที,สําคัญ คือ ภาพแกะสลัก
การแพทย์แผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์โบราณ และปฏิทินโบราณ  มี
รา้นคา้มากมายตัQงอยู่ตลอดแนวท่าเรือ ขายเสืQ อผา้และสินคา้พืQ นเมือง ล่องเรือไปยังเมืองอัสวาน 
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เที�ยง  � บริการอาหารกลางวัน บนเรือ อิสระพักผ่อนบนเรือ  
  เรือสําราญ ล่องต่อไปยังเมืองเอ็ดฟู  เพื�อนาํคณะชม วิหารเอ็ดฟู EDFU TEMPLE  

(เมือเดินทางถึงท่าเรือเมืองเอ็ดฟู  เปลี,ยนอิริยาบถโดย นั,งรถมา้เขา้ไปยังวิหาร ใชเ้วลาประมาณ ei 
นาที โดยรถมา้ e คัน จะสามารถนั,งได ้ d ท่าน ) (กรุณาทิปคนขับรถมา้ท่านละ US$ 2) 
วิหารเอ็ดฟู EDFU TEMPLE ไดรั้บการยกย่องว่าเป็นวิหารอียิปต์โบราณที,ยังคงสภาพสมบูรณ์ที,สุด เป็น
วิหารใหญ่สวยงาม ตัQงอยู่ศูนย์กลางของบริเวณที,อยู่อาศัย สรา้งขึQ นเพื,ออุทิศใหแ้ก่เทพฮอรัส (HORUS) 
ตามตํานานของเทพนิยายอียิปต์โบราณบอกว่า ฮอรัส ทําสงครามกับเทพเซธ (SETH) เพื,อล้างแค้น
ใหแ้ก่เทพโอไซริส (OSIRIS) บิดาของเขา โดยเทพเจา้ฮอรัส HORUS มีเศียรเป็นเหยี,ยว เป็นเทพเจา้แห่ง
ความดีและฉลาดรอบรู ้มองไดไ้กลเหมือนตาเหยี,ยว อดีตวิหารนีQ ถูกปกคลุมด้วยทรายเกือบถึงยอดตัว
เสาและหัวเสาเป็นเวลานาน ปีค.ศ. eqgi มีการขนทราย ปรากฏว่าตัววิหารยังแข็งแรง แน่นหนา 
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จากนัQนนําท่านเดินทางกลับขึQ นเรือสําราญอีกครัQง มุ่งหนา้สู่เมืองลักซอร์ โดยระหว่างทางท่านจะได้
รับชมความสวยงาม และชมทัศนียภาพยามเย็นและชมพระอาทิตย์ตกดินริมขอบฝั,งแม่นํQาไนล์ หรือ
พักผ่อนตามอัธยาศัย  

คํ �า  � บริการอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารบนเรือสาํราญ 
พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือสาํราญ (SONESTA STAR GODDESS LUXURY NILE CRUISE) 
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วันอาทิตยที์�   30 เม.ย.JJ  ล่องเรือแม่นํVาไนล ์– วิหารคอมออมโบ – วิหารเอ็ดฟู – ลักซอร ์ 
    ( B/L/D )                                        

 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

นําท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ เดินทางขา้มไปฝั,งตะวันตกของแม่นํQาไนล์ เวสตแ์บงก ์
(WEST BANK) หรือ นครธีบส์ในสมัยอียิปต์โบราณ อดีตเชื,อว่าเป็นที,อยู่ของคนตาย หรือ นครของผูว้าย
ชนม์ (Necropolis of Thebes) เต็มไปดว้ยกลุ่มโบราณสถานที,มีประวัติน่าพิศวง ปัจจุบันเป็นสถานที,
ท่องเที,ยวที,ใหญ่ที,สดุของประเทศ  ชม หุบผากษัตริย ์ VALLEY OF THE KINGS  เป็นที,ฝังพระศพของ
ฟาโรห์ 63 พระองค์ ตัQงอยู่ที,เทือกเขาทีบัน  ท่านสามารถเลือกเขา้ชมไดเ้พียง a สุสาน  ดา้นหน้า
ทางเขา้สุสานฟาโรห์บนยอดเขานัQนดูคลา้ยปลายแหลมยอดปิรามิด  เป็นการเลือกหวงซุย้ในการฝั,งศพ  
ใหค้ลา้ยว่าฝังอยู่ใตปิ้รามิด  สุสานเหล่านีQ เป็นสุสานที,ถูกเลือกใหเ้ป็นสุสานที,เก็บ มัมมี,และสมบัติของ
กษัตริย์ถึง ga สุสาน  แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกัน  ขึQ นอยู่กับระยะเวลาครองราชย์  สุสานเริ,ม
สรา้งเมื,อฟาโรห์ครองราชย์  และปิดเมื,อฟาโรห์สิQ นพระชนม์  ภายในหลุมมีจิตรกรรมที,งดงามสีสดใสราว
กับเพิ,งวาดเสร็จไม่นานนีQ    
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นาํท่านชมวิหารฟาโรห์ฮัตเชปซุต (TEMPLE OF QUEEN HATSHEPSUT)  เป็นวัดที,ตัQงอยู่ใกล้หุบเขา
แห่งกษัตริย์และปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ,งในสิ,งมหัศจรรย์ที,ยิ,งใหญ่ของอียิปต์โบราณ วิหารแห่งนีQ ออกแบบ
โดยสถาปนิก “เซเนมุท” และสรา้งขึQ นเพื,อเป็นเกียรติแก่ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต ที,รู ้จักในนาม “ราชินี
หนวด” ที,มีอายุยืนที,สุดของลักซอร์อียิปต์ ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์ ที,รุ่งเรืองมากใน
สมัยของพระองค์ เป็นสตรีที,ทรงอํานาจที,สุดในโลกยุคนัQน และทรงความสามารถด้านการปกครองยิ,ง
กว่าฟาโรห์บุรุษ ส่วนมากทรงเชี,ยวชาญดา้นการปกครองและแสดงความเป็นผูน้ําจนข้าราชสํานักต่าง
ประจักษ์ในความสามารถ นับเป็นบุคคลที,น่าสนใจที,สุด ฟาโรห์หญิงฮัตเชปซุต สตรีเหล็กอียิปต์ 

 
เที�ยง  � บริการอาหารกลางวัน บนเรือ อิสระพักผ่อนบนเรือ  

นําท่านชมมหาวิหารคารนั์ค GREAT TEMPLE OF KARNAK เป็นวิหารที,ใหญ่ที,สุดในโลก ตัววิหารหลัง
เดียวมีเนืQ อที,ถึง 60 เอเคอร์  ซึ,งใหญ่พอที,จะนําโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางไดถ้ึง 10 หลัง มหา
วิหารแห่งนีQ เริ,มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที, 1 เพื,อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื,อกว่า 3,600 ปี 
มาแลว้ หลังจากนัQน ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ,มสรา้งเพิ,มเติม ทําให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึQ นอย่างมาก แต่เห็น
ความยิ,งใหญ่ของวิหารแลว้ ขอใหทุ้กท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปต์โบราณใชว้ิธีใดในการขนยา้ยเสา 
และหิน พรอ้มทัQงการแกะสลักลวดลาย ซึ,งเมื,อท่านเห็นความสูงแล้วก็จะยิ,งทําใหนึ้กไม่ออกก็เป็นได ้ว่า
เขาใชว้ิธีทําอย่างไร ส่วนสําคัญที,สุดของที,นี,ก็คือ วิหาร AMON ซึ,งภายในจะมี Great Hypostyle Hall หอ้ง
โถงที,มีเสาหินขนาดใหญ่ถึง 134 ต้น กินพืQ นที,ถึง 6,000 ตารางเมตร ที,น่าอัศจรรย์ใจมากๆ ก็คือ เสา
แต่ละตน้มีความสูงและกวา้งใหญ่มาก โดยจะสลักอักษรภาพที,แสดงถึงวิถีชีวิต และกิจกรรมของฟาโรห์ที,
เกี,ยวขอ้งกับ เรื,องศาสนาและสงคราม เสาบางตน้ตรงหัวเสามีรูปดอกปาปิรัสประดับเอาไว ้
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นาํท่านเปลี�ยนบรรยากาศ นั �งรถมา้ชมเมืองลักซอร ์เมืองที,มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ของอียิปต์
อีกแห่งหนึ,ง ตัQงอยู่ติดแม่นํQาไนล์ทางตอนกลางของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงไคโรราว 650 กิโลเมตร 
ชมบรรยากาศโดยรอบ วิถีชีวิตผูค้น และเชา้ชม 
วิหารลักซอร์ LUXOR TEMPLE มาจากภาษาอารบิก ที�แปลเป็นไทยว่า “ป้อมปราการ” วิหารลักซอร์สร้าง
โดย ฟาโรห์อาเมนโอเทปที� 3 คาดกันว่าวิหารแห่งนี' เป็นพระราชวงัมากกว่าศาสนสถาน เนื�องจากมีรูปสลัก
การทาํศึกสงครามประดับอยู่ภายใน ได้รับการบูรณะจากองค์ฟาโรห์หลายพระองค์ โดยเฉพาะจากฟาโรห์
รามเสสที� 2 
จุดเด่นสําคญัของ วิหารลกัซอร์แห่งนี'คือ เสาโอเบลิสก์ OBELISK ที�ชาวอียิปต์เชื�อว่าเป็นตัวแทนของ ชีวิต 
แสงสว่าง และความรุ่งโรจน์ โดยนิยมตั' งเป็นคู่ แต่ปัจจุบันเสาโอเบลิสก์ เหลือเพียงต้นเดียว เพราะอีกต้นได้
ถูกขนยา้ยเป็นของขวญัแก่ประเทศฝรั�งเศสในสมยัของ Mohamed Ali Dasha เมื�อปี 1831 โดยใช้เวลาเดินทาง
ถึง 3 ปีและถูกนําไปตั' งที� Place de la Concorde ประเทศฝรั�งเศส โดยเสาโอเบลิสก์ มีความสูง 22.55 เมตร 
หนัก 227 ตนั สลกัด้วยภาษาท้องถิ�น เดิมที�ปลายของเสาหุ้มด้วยทองแต่ได้ทองคาํได้ถูกขโมยไป 
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คํ �า  � บริการอาหารเย็น  ณ  หอ้งอาหารบนเรือสาํราญ 
 พักผ่อนตามอัธยาศัย บนเรือ (SONESTA STAR GODDESS LUXURY NILE CRUISE) 
 

วันจนัทรที์�  - พ.ค.JJ     ลักซอร ์LUXOR – บินภายในประเทศ – ไคโร CAIRO   - กีซ่า                       
(B/L/D) 

 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภายในเรือสาํราญ 

นําท่านเชคเอาท์ CHECK OUT จากเรือสําราญ และเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่สนามบินลัก
ซอร์ LUXOR   

09.15 น.    � ออกเดินทางสู่กรุงไคโร โดยสายการบิน อียิปต ์แอร ์เที�ยวบินที�  MS265 
10.25 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงไคโร  
  นาํท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ เขา้สู่ตัวเมืองไคไร 
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เที�ยง � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิ�น  
เดินทางสู่  เมืองกี ซ่า นําท่านชมมหาพีระมิดกีซา หรือ THE GREAT PYRAMID OF GIZA อายุกว่า 
�iii ปี ที,ได้รับการยกย่องว่าเป็น e ใน f สิ,งมหัศจรรย์ของโลก  เป็นชื,อเรียกของสถานที,ฝังพระศพ
ของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพืQ นที, 2,000 ตร.ม. บนที,ราบสูงทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต ้เป็นที,ตัQงของมหาปิรามิด 3 องค์ ซึ,งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณสรา้งขึQ นเพื,อฝังพระ
ศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ,งก่อสรา้งที,ยิ,งใหญ่และเก่าแก่ที,สุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทัQงสิQ น ai ปี 
สรา้งจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละก้อนหนักกว่า d ตัน หินแต่ละกอ้นวางชิดติดกันแบบแนบสนิท
มาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผ่าน  
พีระมิดกีซามีอยู่สามหลังใหญ่ ๆ เรียงจากขวาไปซา้ย คือ  
Ω พีระมิดของฟาโรหค์ูฟู KHUFU  เป็นพีระมิดที,สูงที,สุด เดิมมีความสูง 146 เมตร ปัจจุบันสูง 138 
เมตร เพราะส่วนยอดไดพั้งทลายไปบา้งจึงทําใหเ้ตีQ ยลงกว่าเดิมเล็กน้อย ฟาโรห์คูฟูเป็นฟาโรห์องคท์ี, 2 
แห่งราชวงศ์ที, 4 (2589-2566 ก่อน ค.ศ.) 
Ω ตรงกลาง คือ พีระมิดของฟาโรห์คาเฟร่ KHAFRE เดิมมีความสูง 143 เมตร ปัจจุบันสูง 136 
เมตร ฟาโรห์คาเฟร่เป็นลูกชายของฟาโรห์คูฟูค ส่วนรูปแกะสลักหินที,มีลําตัวเป็นสิงโต มีศีรษะและ
ใบหน้าเป็นมนุษย์ คือ สฟิงซ์ที,เชื,อว่าแกะสลักเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์คาเฟร่เจา้ของพีระมิดหลังนีQ  
Ω ส่วนซ้ายสุดขนาดเล็กกว่าองคอื์�น คือ พีระมิดของฟาโรหเ์มนคูเร MENKAURE มีขนาดเล็กที,สุด 
มีความสูง 65 เมตร และมีพีระมิดของราชินีอีกสามหลัง ฟาโรห์เมนคูเร คือ ลูกชายของฟาโรห์คาเฟร่ 
และเป็นหลานของฟาโรห์คูฟู 
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 ทุกท่านสามารถ ขี�อูฐชมมหาพีระมิดบริเวณรอบๆได ้ใชเ้วลา -0-/:นาที ต่อท่าน 

จากนัVนนาํทุกท่านเดินทางสู่ตลาดข่าน อิสระเลือกซืQ อสิQ นคา้พืQ นเมืองมากมายที, “ตลาดข่านเอลคาลีลี” 
ตลาดสําคัญทางการคา้ขายของพืQ นเมืองและแหล่งสินคา้ที,ระลึกที,ใหญ่ที,สุดในกรุงไคโร  
ท่านสามารถเลือกซืQ อของพืQ นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวด นํQาหอมที,ทําดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ 
เครื,องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที,ระลึกแบบพืQนเมือง 
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ชมสฟิงซ”์ ที,แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลําตัวเป็นสิงโต ท่าน
อาจจะขี,อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลัง อิสระเดินเที,ยวตามอัธยาศัย  
ชม ตัวสฟิงซ ์ที,แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัวเป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลําตัวเป็นสิงโต  
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คํ �า       รับประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหาร MENA HOUSE HOTEL     

 
  � นาํท่านเดินทางเขา้สู่ที�พัก  โรงแรม GRAND NILE TOWER ระดับ 0 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วันอังคารที�  / พ.ค.JJ  เมมฟิส – ซัคคาร่า – พิพิธภัณฑไ์คโร – ตลาดข่าน – สนามบินไคโร  
 (B/L/D ) 

เชา้ � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมที�พัก 
นาํคณะเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ สู่ เมืองเมมฟิส MEMPHIS  ซึ,งเป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกใน
ยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี เป็นเมืองที,ไดรั้บการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ามีความสําคัญในการรวม
อียิปต์บน และอียิปต์ล่างใหเ้ป็นหนึ,งเดียวโดยกษัตริย์เมนาปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที, 1  
พิพิธภัณฑก์ลางแจง้เมมฟิส OPEN AIR MUSEUM AT MEMPHIS  จัดแสดงรูปแกะสลักขนาดใหญ่ของ
ฟาโรห์ Rameses II ที,ไม่สมบูรณ์เต็มองค์ มีความยาวจากมงกุฎถึงเข่า 11 เมตร นอนอยู่ในอาคาร 
(สันนิษฐานว่าถา้รูปปัQ นสมบูรณ์เต็มองค์จะมีความสูงราว 13-14 เมตร) แกะมาจากหินปูน และสลักในท่า
ยืน แต่ปัจจุบันลม้ลงมานอนกองกับพืQ น  
นาํท่านเขา้ชมในพิพิธภัณฑร์ามเสสที� 2 ชมการแกะสลักรูปโบราณต่างๆมากมายจากหินที,ยังหลงเหลือ
อยู่ในระดับพืQ นดนิพรอ้มกันนัQนชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ของฟาโรห์รามเสสที, 2 ดว้ยฝีมือการแกะสลักที,
ประณีตและสวยงามมาก 
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จากนัVนออกเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณซัคคาร่า SAKKARA PYRAMID  เพื,อไปชมปิรามิดแบบขัQนบันได 
ซึ,งถือว่าเป็นปิรามิดแห่งแรกของอียิปต์ ใหท้่านไดช้มปิรามิด (Pyramid) แห่งแรกของโลก ซึ,งเป็นสิ,งก่อสรา้ง
ขนาดใหญ่ที,ใชเ้ป็นที, ฝังพระศพของกษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นตน้แบบของการสรา้งปิรามิดในยุคต่อมา ทําให้
ท่านไดท้ราบเรื,องราวของปิรามิด ตัQงแต่ผูส้รา้งไปจนถึงวิธีการสรา้ง การตัดหิน และอื,นๆ อีกนานัปการที,ทํา
ใหพิ้ศวง 

เที�ยง � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทอ้งถิ�น 
นาํคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์  EGYPTIAN MUSEUM อันเลื,องชื,อ เป็นสถานที,ที,รวม
ศิลปะวัตถุโบราณมากมายที,สุดชม โลงศพทองคําแทพ้รอ้มหนา้กากทองคาํ ของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดัง
กอ้งโลก และสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค์ อาทิเช่น เตียงบรรทม พัด ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและ
เกา้อีQ บัลลังก์ทองคํา ซึ,งภาพบนพนักเกา้อีQ ที,โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บน
เกา้อีQ และมีพระมเหสีของพระองค์กําลังทานํQามันหอมให ้ทัQงคู่ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอันแสดงถึงความรัก
ความเผื,อแผ่อันลึกซึQ ง นอกจากนีQ ท่านยังจะไดช้มสมบัติอันลํQาค่าอื,นๆ อีกจํานวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ 
สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต สิ,งของทัQงหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี   
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คํ �า  � บริการอาหารคํ �า ณ ภัตตาคารทอ้งถิ�น 
           หลังจากนัVน นาํท่านเดินทางสู่สนามบินไคโร  
 

วันพุธที�  03 พ.ค.JJ  สนามบินไคโร – แวะเปลี�ยนเครื�องสนามบินมัสกัต – สนามบินสุวรรณภูมิ  

01.25 น. �เหินฟ้าสู่สนามบินเมืองมัสกัต ประเทศโอมานเพื,อเปลี,ยนเครื,อง โดยเที�ยวบิน WY 408 
07.25 น.    เดินทางถึงสนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน  
08.50 น.    เดินทางต่อดว้ยเที�ยวบิน WY 815 สู่เมืองไทย  
18.00 น.    ถึงสนามบินสุวรณภูมิ ดว้ยความประทับใจมิรูล้ืม ..   
         

                    .................................................................................................... 
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อัตราค่าบริการสาํหรับ ราคาสาํหรับออกเดินทาง /: ท่านขึV นไป  

วันเดินทาง  
ราคาผูใ้หญ ่

(พักหอ้งละ /-f ท่าน) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พักกับผูใ้หญ่ / ท่าน) 
พักเดียวเพิ�ม 

27 เม.ย.-:f พ.ค. JJ 119,988 บาท 119,988 บาท 20,500 บาท 

** รวมค่าTIP ทิปทุกอย่างแลว้ **  
 
 
 

ในกรณีที�ผูโ้ดยสารอยู่ต่างจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร,์ รถไฟ หรือตั �วเครื�องบินภายในประเทศ 
กรุณาแจง้ใหเ้จา้หนา้ที�ของบริษัทฯทราบทุกครัVงก่อนทาํการออกตั �วทุกประเภท  

มิฉะนัVนทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที�เกิดขึV นในกรณีที�ทัวรมี์การยกเลิกการเดินทาง  
หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง 

 
 
หมายเหตุ :รายการอาจมีการเปลี�ยนแปลงได ้ทัVงนีV โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นหลัก 
�ในกรณีที,คณะออกเดินทางตํ ,ากว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี,ยนแปลง 
ขนาดของภาหนะที,ใชใ้นการนําเที,ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า  
�กรณีที,คณะทัวร์ออกเดินทางตํ ,ากว่า 15 ท่าน หรือตํ ,ากว่ามาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง ทางผูจ้ัดรายการ ขอยกเลิก
การเดินทาง หรือ อาจแจง้ต่อทางคณะทัวร์ใหท้ราบว่ามีการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ,มในกรณีที,ตํ ,ากว่า e� ท่าน ตามความเหมาะสม
และเป็นจริง 
�ทางบริษัทขอความกรุณาใหท้่านศึกษารายละเอียด ทัQงหมดก่อนทําการจอง โดยละเอียดทุกขอ้   
 

เงื�อนไขการจองทัวร ์
 

�งวดที, e : สํารองที,นั,งจ่ายมัดจํา 20,000 บาท /ท่าน ภายใน a วันหลังจากที,มีการจอง   
(เพื,อเป็นการยืนยันการเดนิทาง) 
 พรอ้มส่งรายชื,อและหน้าพาสปอร์ตผูที้,จะเดินทางทันที เพื,อทําวีซ่า (บริษัทยืนเป็นวีซ่ากรุ๊ป)  
�งวดที, d : ชําระยอดส่วนที,เหลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า ai วัน หากไม่ชําระค่าใชจ่้ายภายในกําหนด ทาง
บริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
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เงื�อนไขการยกเลิกทัวร ์
 
�กรณียกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที,เกิดขึQ นจริง ณ วันนัQน ที,ไม่สามารถ คืนเงินได ้ 
(ตัวอย่างเช่น ค่าตั �วเครื,องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําหอ้งพัก เป็นตน้) 
�กรณียกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทัQงหมดในทุกกรณี 
�กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ ตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื,องยื,นเอกสารไปยังสาย
การบิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื,อใหพิ้จารณาอีกครัQง ทัQงนีQ  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ,งไม่สามารถ
แจง้ไดว่้าสามารถคืนเงินไดท้ัQงหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึQ นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรม
และในทุกๆบริการอื,นๆ เป็นสําคัญ 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วัน ในกรณีที,ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน  ซึ,ง
ในกรณีนีQ ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ัQงหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื,นใหถ้า้ตอ้งการ 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที,จะเปลี,ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นีQ  เมื,อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที,สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที,นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ

เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

�บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที,เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื,น ๆ ที,นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ,มที,เกิดขึQ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย 

ความล่าชา้ หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ 

�ราคานีQ คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื,องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึQ น ตามอัตราค่านํQามัน 

หรือ ค่าเงินแลกเปลี,ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ที,จะปรับราคาตั �ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

�เนื�องจากรายการทัวรนี์V เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูก

ปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

�หากลูกคา้ท่านใด ยื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัติ ลูกคา้ตอ้งชาํระค่ามัดจาํที� -:,::: บาท และค่าวีซ่าตามที�

สถานฑูตฯ เรียกเก็บ 
 

อัตราค่าบริการนีV รวม 
 
�  ค่าตั �วเครื,องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ-มัสกัต-ไคโร–มัสกัต - กรุงเทพ ชัQนประหยัด 

โดยสายการบิน โอมาน แอร์ รวมนํQาหนักกระเป๋า ai กิโลกรัม e ใบ/ท่าน 
� ค่าตั �วเครื,องบิน ไคโร-อัสวาน ชัQนประหยัด  ไฟลบิ์นภายใน 

โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ รวมนํQาหนักกระเป๋า da กิโลกรัม e ใบ/ท่าน 
� ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
� ค่าที,พักหอ้งละ d ท่านในโรงแรมระดับ � ดาว ตามที,ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  
     รวมทัQงสิQ น 2 คืน  และบนเรือ a คืน 
� ค่ารถปรับอากาศนําเที,ยวตามรายการ พรอ้มคนขับรถที,ชํานาญเสน้ทาง  
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� ค่าอาหารทุกมืQ อที,ระบุตามรายการ 
� ค่าบัตรเขา้ชมสถานที,และการแสดงทุกแห่งที,ระบุตามรายการ  
� ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยื,นวีซ่าก่อนการเดินทาง ai วัน (สําหรับผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 
� ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้งถิ,น และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผูชํ้านาญเสน้ทาง 
 � ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 0::,::: บาท 
     วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะตอ้งระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านัQน”) 
 

อัตราค่าบริการนีV ไม่รวม 
�ค่าจัดทําหนังสอืเดินทาง 
�ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี f% ภาษีหัก ณ ที,จ่าย a% ฯลฯ 
�ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอื,นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ และที,ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรา 
�ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ,งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินดว้ยตัวท่านเอง 
�ค่ายื,นวีซ่าเดี,ยวที,เมืองไทย *ในกรณ๊ผูเ้ดินทางไม่สะดวกใหท้างทัวร์ยื,นวีซ่ากรุ๊ปให ้
 

เอกสารยื�นวีซ่า ( ทางคณะจะยื�นแบบกรุป๊)  
 

e. ยื,นวีซ่าแบบกรุ๊ปส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทางอย่างน้อย ai วนั ไม่มีค่าใชจ้่ายเพิ,ม  
( สแกนหน้าพาสเต็มเล่ม สีชัดเจน ) 
d. กรณียื,นที,เมืองไทยแบบวีซ่าเดี,ยว*ตอ้งยื,นก่อนการเดินทางอย่างน้อง ai วนั 
 
หนังสือเดินทาง 
   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือสําหรับประทับตราวีซ่า  

รูปถ่าย 
   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 นิQ ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายที,มีพืQ นหลังสีขาว เท่านัQน ทางสถานฑูต
ไม่รับพิจารณารูปถ่ายที,เป็นรูปสติ�กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายที,มีวิวดา้นหลัง หรือ
รูปที,นํามาตัดต่อ 
 

หลักฐานการงาน 
  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที,มีชื,อของผูเ้ดินทาง
แสดงความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้ัวจริง) 
  ***** สําคัญมาก จะตอ้งเซ็นชื,อรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเป็นสําคัญ ***** 
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กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที,สังกัด มีขอ้ความระบุตําแหน่ง 
เงินเดือน รายได ้  วันเริ,มทํางาน และช่วงเวลาที,ไดรั้บอนุมัติใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านัQน และจะตอ้ง
ประทับตราบริษัทรับรองเป็นสําคัญ   
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที,กําลังศึกษาอยู่ พรอ้มตราประทับ
ของทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านัQน) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พรอ้มทัQงเซ็นชื,อรับรองสําเนา 

หลักฐานการเงิน 
  ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื,อของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เท่านัQน(ไม่เอา STATEMENT) 

 
/.ตวัอย่างสาํเนาพาสปอรต์ในการยื�นวีซ่าท่องเที�ยวแบบหมู่คณะ 

  ตอ้งส่งใหก้ับทางบริษัทก่อนการเดินทาง f: วัน 

 


