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CLASSIC EGYPT 
( EGT-CLS-7D5N-WY ) 

ไคโร อัสวาน อาบูซิมเบล ลุกซอร์ นอนเรือหรู � ดาว 

บินสายการบินแห่งชาติ โอมาน แอร์ ( WY ) 
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ตารางเสน้ทางการบิน 

เสน้ทางการบิน เวลาออกเดินทาง-เวลาถึงปลายทาง 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 …………………………………… ………………….. ………………………. 
LXR ลุกซอร์-CAI ไคโร ................................. ................... ...................... 
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 K-5  ดาว 

หรือเทียบเท่า เชา้ กลางวัน เย็น 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัสกัต-สนามบิน

ไคโร (-/-D) � � � Helnan Dreamland Hotel 

วันที
สอง ไคโร – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ –พีระมิด 
– สฟริงซ์ –กีซ่า-ตลาดข่านเอลคาลิ (B/L/D) � � � Helnan Dreamland Hotel 

วันที
สาม นั
งเครื
องบินสายการบินภายในไปอัสวาน -เขื
อน
ยักษ์อัสวาน-เสาหินโอเบลิสก์-ล่องเรือใบโบราณ 
เรือเฟลุคกะ-สวนพฤกษศาสตร์  (B/L/D) 

� � � พักคา้งคืนบนเรือ   

วันที
สี
 ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล-อาบูซิมเบลเทมเพล –
อัสวาน-โคมอนโบ เทมเพล-เอ็ดฟู (B/L/D) � � � พักคา้งคืนบนเรือ   

วันที
หา้ เอ็ดฟูเทมเพล – ลุกซอร์ -พักผ่อนตามอัธยาศํย
บนเรือ  (B/L/D) � � � พักคา้งคืนบนเรือ   

วันที
หก ชม หุบผากษัตริย์-ชม วิหารฮัคเชฟซุต-ชม
อนุสาวรีย์แห่งเมมนอนมหาวิหารคาร์นคั-วิหารลัก
ซอร์ (The Temple of Luxor ) สนามบินไคโร   
(B/L/D) 

� � � � 

วันที
เจ็ด มัสกัต (โอมาน) - สนามบินสุวรรณภูมิ � � � � 
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วันที�หนึ�ง   สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินมัสกัต-สนามบินไคโร                         (อาหารเย็น) 
06:00 น. คณะผูเ้ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผู ้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั.น / ประตู

ทางเข้าที� 0-1  แถว M เคาน์เตอรส์ายการบินโอมาน แอร์  ซึ
งมีเจา้หน้าที
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
พรอ้มอํานวยความสะดวกดา้นสัมภาระแก่ท่าน 

 
09.10 น.    � ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร ์เที�ยวบินที� “WY 818   
12.05 น.         ถึงสนามบินมัสกัต ประเทศโอมาน เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
14.35 น.       � ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร ์เที�ยวบินที� “WY 405 
17.00 น.        ถึงสนามบินนานาชาติกรุงไคโร ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรับสัมภาระในการเดินทางเรียบรอ้ยแลว้  
                    นําท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร (เวลาทอ้งถิ�นชา้กว่าประเทศไทย / ชั �วโมง)  
คํ �า                รับประทานอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร 
                   � นาํท่านเขา้สู่ที�พัก Helnan Dreamland Hotel หรือเทียบเท่าระดับ / ดาว 
 

วันที�สอง     ไคโร – บินภายใน – เมืองอัสวาน                                                       (อาหารเชา้ + กลางวัน + เย็น) 

 
เชา้           � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
                    หลังอาหารนําคณะเดินทางไปสนามบินไคโรเพื
อเดินทางไปเมืองอัสวาน  
00.00 น.    � ออกเดินทางโดยสายการบิน อียิปต ์แอร ์เที�ยวบินที� “…………………..  
00.00 น.        ถึงสนามบินเมืองอัสวาน  
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                     นําท่านไปชม เขื�อนยักษ์อัสวาน หรืออีกชื
อหนึ
งเรียกว่า High Dam ที
สรา้งขึ� นในปี ค.ศ. 1960 เพื
อ  ช่วยใหมี้ 
                     นํ�าหล่อเลี� ยงไร่นาตลอดปี อีกทั�งยังใชพ้ลังนํ�าเพื
อผลิตกระแสไฟฟ้าเพื
อใหเ้พียงพอกับความตอ้งการของคนทั�ง  
                     ประเทศ และเพื
อป้องกันนํ�าไหลท่วมจากแม่นํ�าไนล์เวลาฝนตกหนัก ซึ
งเขื
อนนี� มีความยาว 36,000 เมตร ซึ
ง   
                     นักท่องเที
ยวสามารถมองเห็นทะเลสาบที
เกิดจากการสรา้งเขื
อนสรา้งแม่นํ�าไนล์ คือ ทะเลสาบนัสเซอร ์(  
                     Nasser ) มีความลึก 80 เมตรและกวา้ง 10 เมตร จากนั�นนําท่าน ชม เสาหินโอเบลิสก ์แกะสลักจากหน้าผา 
                     ซึ
งยังไม่แลว้เสร็จ (The Unfinished Obelisk) เป็นแท่งหินมหึมาที
สกัดเกือบเสร็จแลว้  แต่มีรอยราวจึงทิ� งคา้ง 
                     ไวเ้ช่นนั�น  แท่งหินนี� เป็นของพระนางฮัทเชปซุท  หากไม่แตกรา้วจะเป็นเสาโอเบลิสก์ที
สูง Kq เมตร หนัก  
                     1,rss ตัน เสาโอเบลิสก์นี� เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ
งของอียิปต์โบราณ สรา้งเพื
อบูชาแด่เทพ อามุน-รา หรือ    
                     สุริยะเทพ  
เที�ยง  บริการอาหารกลางวัน 
 

 
นําท่านเปลี
ยนบรรยากาศลงเรือใบโบราณ ล่องไปตามแม่นํ�าไนล์ หรือที
เรียกกันว่า เรือเฟลุคกะ( Felucca) 
ผ่านชม สวนพฤกษศาสตร ์(Botanical Gardens) เป็นที
ศูนย์รวมพันธ์ไมน้านาชนิด, สุสานอากาข่าน, วิวชีวิต
ความเป็นอยู่ของชาวเมืองอัสวานสองขา้งทาง ฯลฯ ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์อันงดงามหน้าเมืองอัสวานขณะล่องไป
ตามแม่นํ�าไนล์  
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นําท่านเช็คอินลง เรือสําราญที
พักซึ
งเป็นเรือสําราญขนาดใหญ่ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  
คํ �า  � บริการอาหารคํ �า ณ หอ้งอาหารบนเรือ ( บุฟเฟต ์) และ   
                    �พักคา้งคืนบนเรือ   
 

วันที�สาม    อัสวาน – วิหารอาบูซิมเบล –อัสวาน  - ล่องเรือสาํราญ                            (อาหารเขา้ + กลางวัน + เย็น) 

 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ 

นําท่านออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่เมืองอาบูซิมเบล ระยะทางโดยประมาณ rus กิโลเมตร  
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ v.w ชม. มัคคุเทศก์ทอ้งถิ
นใหข้อ้มูลตลอดการเดินทาง  
ชม มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ
งประกอบดว้ยวิหารใหญข่อง ฟาโรห์รามเสสที
 r และวิหารของ เนเฟอร์ตารี ซึ
ง 

                    เป็นมเหสีที
รักของพระองค์ วิหารอาบูซิมเบลงดงามยิ
งใหญ่และมีชื
อกอ้งโลกเพราะเมื
อมีการสรา้งเขื
อนขนาด 
                    ยักษ์ที
อัสวาน ทําใหว้ิหาร qx แห่งจมอยูใ่ตน้ํ�า จนองค์การยูเนสโกต้อ้งมาช่วยยกใหแ้ละมหาวิหารอาบูซิมเบลก็ 
                    ถูกยกขึ� นสูงจากพื� นดิน  yw เมตร ซึ
งเป็นงานที
ยากมาก ใชเ้วลาทั�งสิ� น K ปี สิ� นค่าใชจ้่าย Ks ลา้นเหรียญสหรัฐ  
                    ภายในวิหารใหญ่มีหอ้งบูชาและมีรูปสลัก K องค์นั
งอยู่ หนึ
งในนั�นคอื ฟาโรห์รามเสสที
 r พรอ้มดว้ยเทพเจา้ 
                    ต่างๆ อีก v องค์ และทุกปีวันที
 rr ก.พ. และวันที
 rr ต.ค. ลําแสงแรกของพระอาทิตยจ์ะสาดส่องเขา้ไปตอ้ง 
                    รูปสลัก และว่ากันว่าวันที
 rr ก.พ. ตรงกับวันประสูติของฟาโรห์รามเสสที
 r ขณะที
วันที
 rr ต.ค. ตรงกับวันขึ� น 
                    ครองราชย์ของพระองค์ แสดงใหเ้ห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคํานวณของชาวอียิปต์โบราณ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที�ยง  � บริการอาหารกลางวัน  
  จากนั�นนําท่านออกเดินทางกลับสู่เมืองอัสวาน ตามเสน้ทางเดิม ใชเวลาเดินทางประมาณ v.w ชม.  
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คํ �า � บริการอาหารคํ �าบนเรือ ซึ
งมีสถานบันเทิงต่างๆไว้ใหทุ้กท่านได้เพลิดเพลิน อาทิเช่น ไนท์คลับ, สระว่าย
นํ�า, รา้นขายของที
ระลึก ฯลฯ  

                   �พักคา้งคืนบนเรือ   
 

วันที�สี�      เรือล่องสู่เมืองคอมออมโบ – เอ็ดฟู                                     (อาหารเขา้ + กลางวัน + เย็น) 

เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 
เรือล่องไปตามแม่นํ�าไนล์ มุ่งหน้าสู่มือง คอมออมโบนําทุกท่านเขา้ชม วิหารคอมออมโบ (Kom Ombo) ชุมชน
ที
ตั�งอยู่ติดริมแม่นํ�าไนล์ บา้นเรือนส่วนใหญ่สูงเพียง q หรือ r ชั�น  ระหว่างทางผ่านแหล่งเพาะปลูกที
สําคัญริม
แม่นํ�า นําท่านชม วิหารคอม-ออม-โบ ตั�งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ ที
ลํ�าออกมาถึงแม่นํ�าไนล์  สามารถเห็นวิวของ
แม่นํ�าไนล์อันงดงาม  คําว่า “คอม” เป็นภาษาอาหรับ หมายถึงภูเขาเล็กๆ  วิหารนี� เกือบเป็นวิหารอะโครโพ
ลิสของกรีก  หินที
ใชส้รา้งแตกต่างกับวิหารอื
นๆ  อาจเป็นเพราะถูกปกคลุมดว้ยทรายเป็นเวลานาน  การวาง
แบบของพื� นที
แปลกและเป็นเฉพาะตัว เป็นวิหารของเทพเจา้สององค์ คือ เทพโซเบค (Sobek) เทพเจ้าแห่ง
ความอุดมสมบูรณ์ มีรูปร่างเป็นมนุษย์แต่เศียรเป็นจระเข ้และ เทพเจ้าฮาโรเอริส (Haroeris) เทพเจ้าแห่ง
การแพทย์อียิปต์โบราณ  วิหารนี� สร้างบนเนินเขาริมฝั
งแม่นํ�าไนล์ เป็นบริเวณที
มีจระเข้ชุกชุมในสมัยโบราณ  
วัดนี� จึงบูชาเทพโซเบก ซึ
งมีหัวเป็นจระเข ้ และมีจระเขมั้มมี
เก็บรักษาไว้  ชมภาพแกะสลักพระนางคลีโอพัต
รา ซึ
งเป็นรูปแบบของเครื
องแต่งกายในการทําภาพยนตร์  และภาพแกะสลักที
สําคัญ คือ ภาพแกะสลัก
การแพทย์แผนโบราณ โดยเฉพาะภาพการคลอดลูกของหญิงอียิปต์โบราณ และปฏิทินโบราณ  มีรา้นค้า
มากมายตั�งอยู่ตลอดแนวท่าเรือ  ขายเสื� อผา้และสินคา้พื� นเมือง  
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จากนั�นนําทุกท่านกลับขึ� นสู่เรือ และเรือล่องไปตามแม่นํ�าไนล์ มุ่งหน้าสู่เมิองเอ็ดฟู  
เที�ยง  � บริการอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

 เรือจอดเทียบท่าเมืองเอ็ดฟู 
นําท่าน นั �งรถเทียมม้าไปชม วิหารเอ็ดฟู  ซึ
งได้รับการยกย่องว่า  เป็นวิหารอียิปต์โบราณที
ยังคงสภาพ
สมบูรณ์ที
สุด  ตั�งอยู่ศูนย์กลางของบริเวณที
อยู่อาศัย  สรา้งขึ� นเพื
อบูชา เทพเจ้าฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็น
เหนี
ยว เป็นเทพเจา้แห่งความดีและฉลาดรอบรู ้มองไดไ้กลเหมือนตาเหยี
ยว อดีตวิหารถูกปกคลุมด้วยทราย
เกือบถึงยอดตัวเสาและหัวเสาเป็นเวลานาน ปี ค.ศ. q�ys มีการขนทราย ปรากฏว่าตัววิหารยังแข็งแรง แน่น
หนา  ขนาดของวิหารยาว qvx เมตร มีเสาใหญ่แบบไพรอนที
วัดได้ xu เมตรตรงด้านหน้าและสูง vy ม. 
วิหารนี� มีขนาดใหญ่และสวยงาม   (กรุณาทิปคนขับรถมา้ท่านละ US$ 1)  

 

 สมควรแก่เวลานําท่านกลับสู่เรือ เรือล่องไปตามแม่นํ�าไนล์ มุ่งหน้าสู่เมืองลักซอร์  
 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเรือ 
คํ �า � บริการอาหารคํ �า ณ ห้องอาหารบนเรือ ซึ
งมีสถานบันเทิงต่างๆไวใ้ห้ทุกท่านไดเ้พลิดเพลิน อาทิเช่น 

ไนท์คลับ, สระว่ายนํ�า, รา้นขายของที
ระลึก ฯลฯ  
                   �พักคา้งคืนบนเรือ   
 
วันที�หา้    ท่าเรือเมืองลักซอร ์– หุบเขากษัตริย ์– วิหารคานัค – วิหาร ลักซอร ์– บินภายใน – ไคโร   
                                                                                                                    (อาหารเขา้ + กลางวัน + เย็น) 

 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบนเรือ 

นําท่านเช็คเอา้ท์ออกจากเรือสําราญ จากนั�นออกเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ขา้มไปฝั
งตะวันตกของแม่นํ�า
ไนล์ (West Bank) หรือ นครธีบส์ในสมัยอียิปต์โบราณ   
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อดีตเชื
อว่าเป็นที
อยู่ของคนตาย หรือ นครของผูว้ายชนม์ (Necropolis of Thebes) เต็มไปดว้ยกลุ่มโบราณ
สถานที
มีประวัติน่าพิศวง ปัจจุบันเป็นสถานที
ทอ่งเที
ยวที
ใหญ่ที
สุดของประเทศ  ชม หุบผากษัตริย ์(Valley of 
the Kings) เป็นที
ฝังพระศพของฟาโรห์ 63 พระองค์ ตั�งอยู่ที
เทือกเขาทีบัน  ท่านสามารถเลือกเขา้ชมไดเ้พียง 
v สุสาน  ดา้นหน้าทางเขา้สุสานฟาโรห์บนยอดเขานั�นดูคลา้ยปลายแหลมยอดปิรามิด  เป็นการเลือกหวงซุย้
ในการฝั
งศพ  ใหค้ลา้ยว่าฝังอยู่ใตปิ้รามิด  สุสานเหล่านี� เป็นสุสานที
ถูกเลือกใหเ้ป็นสุสานที
เก็บ มัมมี
และสมบัติ
ของกษัตริย์ถึง yv สุสาน  แต่ละสุสานมีขนาดใหญ่เล็กต่างกัน  ขึ� นอยู่กับระยะเวลาครองราชย์  สุสานเริ
มสรา้ง
เมื
อฟาโรห์ครองราชย์  และปิดเมื
อฟาโรห์สิ� นพระชนม์  ภายในหลุมมีจิตรกรรมที
งดงามสีสดใสราวกับเพิ
งวาด
เสร็จไม่นานนี�   (ไม่รวมค่าเขา้สุสานของฟาโรหต์ุตันคามอน  ท่านละ lmm อิยิปปอนด ์ถา้ตอ้งการชม
กรุณาติดต่อไกด)์ 

 
 ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of QueeHatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ชื
อ “เซเนมุท” กว่า 3,500 ปี
มาแลว้เป็นที
ประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต รูจ้ักในนาม “ราชินีหนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียว 
ในประวัติศาสตร์อียิปต์ ที
 รุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์ ชมอนุสาวรียแ์ห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) 
หรือสุสานของฟาโรห์อาเมนโฮเทปที
 v อดีตเคยใช้เป็นวิหารประกอบพิธีศพของอาเมนโฮเทปที
 v  ประมาณ 
2,sss กว่าปีก่อน  เกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง  ทําให้ตัววิหารพังลงมา  เหลือเพียงรูปสลักหินทราย
ขนาดใหญ่ 2 รูป สูง 20 เมตร  
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เที�ยง  � บริการอาหารกลางวัน 

นําท่านชม มหาวิหารคารนั์ค (The Temple of Karnak) เป็นวิหารที
ใหญ่ที
สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื� อที

ถึง 60 เอเคอร์  ซึ
งใหญ่พอที
จะนําโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางไดถ้ึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี� เริ
มก่อสรา้ง
ในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที
 1 เพื
อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื
อกว่า 3,600 ปี มาแลว้ หลังจากนั�น ฟาโรห์องค์
ต่างๆ ก็เริ
มสรา้งเพิ
มเติม ทําใหว้ิหารมีขนาดใหญ่ขึ� นอย่างมาก แต่เห็นความยิ
งใหญ่ของวิหารแลว้ ขอใหทุ้ก 
ท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปต์โบราณใชว้ิธีใดในการขนยา้ยเสา และหิน พรอ้มทั�งการแกะสลักลวดลาย ซึ
ง
เมื
อท่านเห็นความสูงแลว้ก็จะยิ
งทําใหนึ้กไม่ออกก็เป็นได ้ว่าเขาใชว้ิธีทําอย่างไร  
นําท่านชม วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ
งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ เช่นกัน 
วิหารแห่งนี� ไดรั้บการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบดว้ยซุ ้มประตูขนาดใหญ่และรูปสลัก
หินแกรนิตขนาด มหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที
 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสา
หินแกรนิตขนาดใหญ่ซึ
งแกะสลักดว้ยอักษรอียิปต์โบราณ(เฮโรกริฟฟิค) เพื
อสรรเสริญเทพเจา้อมอนรา ซึ
งท่าน
อาจจะไดเ้ห็นเสาเช่นนี� อีกที
  ปลาซ เดอ ลา ทริออง (Place de la Triamph) เมืองปารีส ประเทศฝรั 
งเศส 
(แต่เอ๊ะ! ทาํไมจึงมีเหมือนกันเล่าอียิปตไ์ปเอามาจากฝรั �งเศสหรือ? ลองหาคาํตอบดูละกัน)  
ภาพสลักที
วิหารแห่งนี� ก็ถือได้ว่าน่าสนใจไม่น้อย เช่น ภาพขบวนนักรบเดินแถว ที
สลักอย่างแตกต่างกันว่าเป็น
นักรบชนชาติใดบา้ง เห็นแลว้ก็ชวนใหนึ้กถึงภาพสลักขบวนนักรบที
ปราสาทหินในเขมร (ที
ว่าของกลุ่มเสียม --
- สยาม จะเดินแตกแถวกัน) นอกจากนั�น ดา้นหน้าวิหารจะมี ถนนสฟิงซ์หนา้แพะ (Sphinx Avenue) ยาว 3 
กิโลเมตรใชเ้ป็นทางเชื
อมระหว่างวิหารลักซอร์กับวิหารคาร์นัค  
นาํท่านเยี�ยมชม พรอ้มช้อปปิ. งสินคา้พื. นเมืองที�ตลาดลักซอร ์ 

                    เดินทางไปยังสนามบินลุกซอร์เพื
อบินไปยังสยามบินไคโร เที
ยวบินที
 ........... 
........... น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองไคโร เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศเขา้สู่ตัวเมืองไคโร 
คํ �า                รับประทานอาหารคํ �า ณ ภัตตาคาร 
                   � นาํท่านเขา้สู่ที�พัก Helnan Dreamland Hotel หรือเทียบเท่าระดับ / ดาว 
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วันที�หก   ไคโร – พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์– พีระมิด – สฟริงซ ์– กีซ่า - ตลาดขา่นเอลคาลิ             
                                                                                                                   (อาหารเขา้ + กลางวัน + เย็น) 

 
เชา้  � บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พัก 
                    จากนั�นนําคณะเดินทางเขา้ชม พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์อันเลื
องชื
อของโลกเป็นสถานที
ที
รวม 
                    ศิลปะวัตถุโบราณมากมายที
สุดในโลกแห่งหนึ
งชม  โลงศพทองคาํแท้พรอ้มหนา้กากทองคาํของฟาโรหต์ุตัน 
                    คาเมนและสมบัติส่วนตัวอีกมากมายของพระองค ์อาทิ เตียงบรรทม รถศึกและเกา้อี� บรรลังก์ทองคําซึ
งภาพ 
                    บนพนักเกา้อี� โรแมนติกมาก เป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนนั
งอยู่บนเกา้อี� และมเหสีของพระองค์กําลังทา

นํ�ามันหอมให ้ทั�งคู่ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอนัแสดงถึงความรักอันลึกซึ� ง นอกจากนี� ท่านยังจะไดช้มสมบัติอัน
ลํ�าค่าอื
นๆ อีกจํานวนมาก เช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือประณีต  สิ
งของทั�งหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กว่า 
3,300 ปี (ชมมัมมี�ของฟาโรหร์ามเสสที� 2 และมันมี�ของกษัตริยทั์.ง || พระองค ์ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยู่
ในรายการ ประมาณ lmm อิยิปตป์อนด)์ 

 

 
 
เที�ยง  � บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตคารทอ้งถิ�น  
บ่าย นําคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื
อเขา้ชม “มหาปีรามิด”  หนึ
งในเจ็ดสิ
งมหัศจรรย์ของโลก ) เป็นชื
อเรียกของ

สถานที
ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบันคือ ไคโร) ครอบคลุมพื� นที
 2,000 ตร.ม. บนที
ราบสูง
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้เป็นที
ตั�งของมหาปิรามิด 3 องค์ ซึ
งองค์ฟาโรห์แห่งอยีิปต์โบราณสรา้งขึ� นเพื
อฝังพระ
ศพของพระองค์เอง นับเป็นสิ
งก่อสรา้งที
ยิ
งใหญ่และเก่าแก่ที
สุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทั�งสิ� น vs ปี สรา้งจาก 
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 แท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนักกว่า r ตัน หินแต่ละกอ้นวางชิดตดิกันแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่
กระดาษก็สอดไม่ผ่าน ซึ
งประกอบดว้ย 

1) ปิรามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สรา้งในพื� นที
 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สรา้งดว้ยหินแกรนิต 
2.3 ลา้นแท่ง น้าหนักกว่ากว่า 60 ตันภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถงพระราชา หอ้งโถงพระ
ราชินี เป็นปิรามิดที
ใหญ่ที
สุดในโลก กล่าวกันว่าอาจนาวหิารเซ็นต์ปิเตอร์ที
กรุงโรมรวมกับวิหารเซ็นต์ปอลที

ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ รวมไวใ้นปิรามิดแห่งนี� ไดอ้ย่างสบาย  
2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากว่าปิรามิด 
10 เมตร สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทาใหดู้สง่ากว่าปิรามิด 2 องค์ กินเนื� อที
ประมาณ 1.6 ลา้นลูกบาศก์
เมตร มีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  
3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที
สุด สูง 66.45 
เมตร ปัจจุบันสูงเพียง 62.18 เมตร กว้าง 108 เมตร ชม “สฟิงซ”์ ที
แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหัว
เป็นพระพักตร์ของฟาโรห์และลําตัวเป็นสิงโต ท่านอาจจะขี
อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทัศน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิด
เป็นฉากหลัง อิสระเดินเที
ยวตามอัธยาศัย (หรือเขา้ไปชมภายในตัวปีระมิดซึ�งเชื�อว่าเป็นที�ฝังพระศพของ
องค์ฟาโรหผ์ู ้สร้างปีระมิดนั.น ภายในสรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่ มีทางเดินซึ�งเราสามารถเดินลงไปดูได้ ค่า
เขา้ชมไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ และต้องไปเขา้คิวซื. อบัตรเอง เนื�องจากในแต่ละวันจะมีผูเ้ข ้าชมได้
ไม่เกินวันละ lmm คนเท่านั.น)แวะชม ศูนยก์ลางการทาํ “กระดาษปาปีรุส” ซึ
งเป็นกระดาษชนิดแรกของ

โลกทําจากตน้กก (PAPYRUS) ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณพรอ้ม
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กับแวะชม โรงงานผลิตหัวนํ.าหอม PERFUME FACTORY ซึ
งกล่าวกันว่าการทํานํ�าหอมแบบนี� สืบทอดมา
ตั�งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลาง แหล่งผลิดหัวนํ�าหอมขนาดใหญ่ใหกั้บยี
หอ้ 

แบรนด์เนมดัง ๆหลายยี
หอ้อีกดว้ย 

 
 

 

 
 

 

 

 

                    พรอ้มทั�งจะไดช้มวิวเมืองไคโรจากมุมสูงอิสระเลือกซื� อสิ� นคา้พื� นเมืองมากมายที
 “ตลาดข่านเอลคาลลีี”  ตลาด
สําคัญทางการคา้ขายของพื� นเมืองและแหล่งสินคา้ที
ระลึกที
ใหญท่ี
สุดในกรุงไคโร ท่านสามารถเลือกซื� อของ
พื� นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดนํ�าหอมที
ทําดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เครื
องทองรูปพรรณและเพชรพลอย
ลวดลายแบบอาหรับ พรม และของที
ระลึกแบบพื�นเมือง เดินทางสู่สนามบินไคโร 

คํ �า                บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  หลังอาหารนาํท่านออกเดินทางสู่สนามบินไคโร 
 

วันที�เจ็ด         มัสกัต (โอมาน) – สนามบินสุวรรณภูมิ                                                    (B/L/D)  
 

sq.rw น.    � ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร ์เที�ยวบิน ที� WY 408  
m0.�� น. ถึงสนามบินเมืองมัสกัต 
m�.�m น.        � ออกเดินทางโดยสายการบิน โอมาน แอร ์เที�ยวบินที� “WY 815  
|�.mm น.        ถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ     
 

ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจมิรูล้ืม 
****************************************** 

 
**รายการทัวรอ์าจจะมีการปรับเปลี�ยนตามตารางการเดินทางของเรือ โดยทางบริษัทฯ จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นสาํคัญ** 
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ในกรณีที�ผูโ้ดยสารอยู่ต่างจังหวัด หากมีการออกบัตรโดยสารรถทัวร,์ รถไฟ หรือตั �วเครื�องบินภายในประเทศ กรุณาแจง้

ใหเ้จา้หนา้ที�ของบริษัทฯทราบทุกครั.งก่อนทาํการออกตั �วทุกประเภท  
มิฉะนั.นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที�เกิดขึ. นในกรณีที�ทัวรมี์การยกเลิกการเดินทาง  

หรือเปลี�ยนแปลงการเดินทาง 
 

 
หมายเหต ุ

� กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั.งนี. ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัยเป็นหลัก 
� ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 20 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยันการเดินทาง จะมีการเปลี�ยนแปลงขนาดของพาหนะที�ใช ้
ในการนาํเที�ยว ตลอดรายการทัวร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
� ทางทัวรบ์ริการยื�นวา่อียิปตแ์บบหมู่คณะโดยใชเ้พียงสาํเนา PASSPORT ที�มีอายุการใชง้านมากกว่า 0 เดือน นับจากวันสิ. นสุดการ
เดินทางเท่านั.น โดยใชร้ะยะเวลาดาํเนินการประมาณ lm วัน ก่อนการเดินทาง ผูจ้องตอ้งนาํส่งสาํเนา PASSPORT ใหท้างทัวรภ์ายใน
วันที� �| เมษายน 00 *และทางบริษัท ฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในกรณีที�ยื�นวีซ่าอียิปตไ์ปแลว้ผูเ้ดินทางมีการเปลี�ยน PASSPORT ซึ�งจะ
ส่งผลใหไ้ม่ไดร้ับการอนุมัตใหเ้ดินทาง 
 

 
***เด็กที�อายุ เกิน 0 ขวบ บังคับตอ้งเสริมเตียงค่ะ*** 

 
อัตราค่าบริการนี. รวม 
q.  ค่าตั �วเครื
องบินโดยสารไป-กลับ กรุงเทพ-มัสกัต-ไคโร–มัสกัต - กรุงเทพ ชั�นประหยัด 

โดยสายการบิน โอมาน แอร์ รวมนํ�าหนักกระเป๋า vs กิโลกรัม q ใบ/ท่าน 
r.  ค่าตั �วเครื
องบิน ไคโร-อัสวาน ชั�นประหยัด 

โดยสายการบิน อียิปต์ แอร์ รวมนํ�าหนักกระเป๋า rv กิโลกรัม q ใบ/ท่าน 
v.   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 
4.   ค่าที
พักหอ้งละ r ท่านในโรงแรมระดับ K-5 ดาว ตามที
ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน  

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ่ 

(พักหอ้งละ �-l 
ท่าน) 

ราคาเด็กเสริมเตียง 
(พักกับผูใ้หญ่ � ท่าน) 

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พักกับผูใ้หญ่ � ท่าน)  

พักเดียวเพิ�ม 

 
1-|l กันยายน 00 
22-28 กันยายน 00 
12-18 ตุลาคม 00 
19-25 ตุลาคม 00 
 

71,988.- 
72,988.- 
75,988.- 
75,988.- 

71,988.- 
72,988.- 
75,988.- 
75,988.- 

70,988.- 
71.988.- 
75,988.- 
75,988.- 

9,900.- 
9’900.- 

11,500.- 
11,500.- 

เก็บทิปสาํหรับไกดท์อ้งถิ�น+คนขับรถ 80 USD/ท่าน/ทริป 
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     รวมทั�งสิ� น 2 คืน และบนเรือ v คืน 
w.   ค่ารถปรับอากาศนําเที
ยวตามรายการ พรอ้มคนขับรถที
ชํานาญเสน้ทาง  
y.   ค่าอาหารทุกมื� อที
ระบุตามรายการ 
7.   ค่าบัตรเขา้ชมสถานที
และการแสดงทุกแห่งที
ระบุตามรายการ  
�.   ค่าวีซ่าประเทศอียิปต์ (วีซ่ากรุ๊ป) ใชเ้วลาในการยื
นวีซ่าก่อนการเดินทาง vs วัน (สําหรับผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย) 
u.   ค่าบริการนําทัวร์โดยมัคคุเทศก์ทอ้งถิ
น และหัวหน้าทัวร์คนไทยมืออาชีพผูชํ้านาญเสน้ทาง 
qs. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล �mm,mmm บาท 
     วงเงินคุม้ครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะตอ้งระบุในใบรับรองแพทย์ว่า ”อาหารเป็นพิษเท่านั�น”) 
 

(หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสําหรับเด็กที
มีอายุตํ 
ากว่า y เดือน และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า xw ปี 
ทางบริษัทประกันฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงครึ
งหนึ
งของสัญญาฯ) 

 
 
 
อัตราค่าบริการนี. ไม่รวม 
1. ค่าจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค่าภาษีมูลค่า x% และ ค่าภาษีหัก ณ ที
จ่าย v% 
3. ค่าขี
อูฐ, ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมัมมี
ฟาโรห์ qq พระองค์ ที
พิพิธภัณฑ์ฯ และรายการอื
นที
ไม่ไดร้ะบุไวใ้น

รายการ 
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื
นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื
องดื
ม สั 
งพิเศษนอกเหนือรายการ, มินิบาร์และทีวีช่อง

พิเศษ ฯลฯ 
5. �ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้งถิ
น และคนขับรถ  USD 80 / ต่อท่าน / ทริป  

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยแลว้แต่ความพึงพอใจของลูกคา้ 
 
ค่ายื
นวีซ่าเดี
ยวที
เมืองไทย *ในกรณ๊ผูเ้ดินทางไม่สะดวกใหท้างทัวร์ยื
นวีซ่ากรุ๊ปให ้

  
q. ยื
นวีซ่าแบบกรุ๊ปส่งสําเนาพาสปอร์ตก่อนการเดินทางอย่างน้อย vs วัน ไม่มีค่าใชจ้่ายเพิ
ม  
r. กรณียื
นที
เมืองไทยแบบวีซ่าเดี
ยว 
*ตอ้งยื
นก่อนการเดินทางอย่างน้อง vs วัน 
- หนังสือเดินทาง 
   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทาง และตอ้งมีหน้าว่างเหลือสําหรับประทับตราวีซ่า  
- รูปถ่าย 
   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 นิ� ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายที
มีพื� นหลังสีขาว เท่านั�น ทางสถานฑูตไม่รับ
พิจารณารูปถ่ายที
เป็นรูปสติ�กเกอร์ หรือรูปพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด์ และรูปถ่ายที
มีวิวดา้นหลัง หรือรูปที
นํามาตัด
ต่อ 
- หลักฐานการงาน 
  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง สําเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนที
มีชื
อของผูเ้ดินทางแสดง
ความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้ัวจริง) 
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  ***** สําคัญมาก จะตอ้งเซ็นชื
อรับรองสําเนา และประทับตราบริษัทเป็นสําคัญ ***** 
กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรับรองการทํางานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที
สังกัด มีขอ้ความระบุตําแหน่ง เงินเดือน 
รายได ้  วันเริ
มทํางาน และช่วงเวลาที
ไดรั้บอนุมัติใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั�น และจะตอ้งประทับตราบริษัทรับรอง
เป็นสําคัญ   
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบันที
กําลังศึกษาอยู่ พรอ้มตราประทับของ    
  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั�น) และสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา พรอ้มทั�งเซ็นชื
อรับรองสําเนา 
- หลักฐานการเงิน 
  ใบรับรองสถานะทางการเงินในชื
อของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั�น(ไม่เอา STATEMENT) 
 
หมายเหตุเกี
ยวกับการขอนุมัติวีซ่าประเทศอยีิปต์และขอ้ต่าง ๆ 
*** ในการยื
นขอวีซ่า เพื
อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหค้รบตามที
ระบุ พรอ้มส่งมอบ
เอกสารประกอบการยื
นวีซ่า ไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีที
เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ 
อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยื
นวซี่าอีกครั�ง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซึ
งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ
มเติมจากที
ได้
ระบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางครั�ง ซึ
งอาจจะทําใหเ้กิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 
*** อนึ
งระเบียบของสถานฑูตฯ ซึ
งอาจมีการเปลี
ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบัติของลูกคา้ในแต่ละราย หาก
ท่านมีขอ้สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ
มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภัยมา ณ ที
นี�  
 
      
เงื�อนไขในการจองทัวร์ 
�งวดที� | : สาํรองที�นั �งจ่าย ��, mmm บาท/ท่าน (หลังการจองภายใน l วัน)พร้อมส่งสาํเนาหนังสือเดินทาง 
�งวดที� � :ชาํระยอดส่วนที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า �| วัน  
�หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต 
 

กรณียกเลิก 
 
�ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจํา บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้่ายที
เกิดขึ� นจริง ณ วันนั�น ที
ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตัวอย่างเช่น ค่าตั �ว
เครื
องบิน, ค่าวีซ่า, ค่ามัดจําหอ้งพัก เป็นตน้)  
�ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจํานวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการคืนเงินทั�งหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ
งตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทจะทําเรื
องยื
นเอกสารไปยังสาย
การบิน โรงแรม และในทุกๆการให้บริการ เพื
อให้พิจารณาอีกครั�ง ทั�งนี�  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ
งไม่
สามารถแจง้ได้ว่าสามารถคืนเงินไดท้ั�งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ได้เลย เพราะขึ� นอยู่กับการพิจารณาและตัดสินใจของสายการ
บิน โรงแรมและในทุกๆบริการอื
นๆเป็นสําคัญ  
หมายเหตุ 
�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 21 วัน ในกรณีที
ไม่สามารถทํากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 20 ท่าน  ซึ
งในกรณี

นี� ทาง  บริษัทฯ ยินดีคืนเงินใหท้ั�งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื
นใหถ้า้ตอ้งการ 
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�บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที
จะเปลี
ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี�  เมื
อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที
สูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บที
นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

�บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที
เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื
น ๆ ที
นอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ
มที
เกิดขึ� นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ 

หรือ อุบัติเหตุต่าง ๆ 

�ราคานี� คิดตามราคาบัตรโดยสารเครื
องบิน ณ ปัจจุบัน หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสูงขึ� น ตามอัตราค่านํ�ามัน หรือ 

ค่าเงินแลกเปลี
ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิ�ที
จะปรับราคาตั �ว ตามสถานการณ์ดังกล่าว 

�เนื�องจากรายการทัวรนี์. เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธ

การเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

�หากลูกคา้ท่านใด ยื�นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัติ ลูกคา้ตอ้งชาํระค่ามัดจาํที� |m,mmm บาท และค่าวีซ่าตามที�สถานฑูตฯ 

เรียกเก็บ 
หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 0 เดือน นับจากวันเดินทาง 

และมีหนา้ที�เหลือไวป้ระทับตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ ในกรณีที�ส่งหนา้พาสปอรต์อายุเหลือนอ้ยกว่า 0 เดือน ทางบริษัทฯ
ไม่รับผิดชอบกรณีสายการบินปฏิเสธในการขึ. นเครื�อง 

** กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติม ** 
 

 
 

 
 


