
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 15265 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ไคโร – กซ่ิา – มหาพรีะมิด – สฟิงซ์ – ข่ีอูฐ – เมมฟิส – พรีะมิดซัคคาร่า – โรงงานท ากระดาษปาปีรุส  

 โรงงานผลติหัวน า้หอม – ลกัซอร์ – วหิารคารนัค – วหิารลกัซอร์ – อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน – หุบผากษัตริย์  



 

วหิารฮัคเชฟซุต  อสีน่า – วหิารแห่งเอด็ฟู – วหิารคอมออมโบ – อสัวาน – เข่ือนยกัษ์ HIGH DAM – วหิารแห่งฟิเล  

 ชมเสาหินโอบิลสิก์ – ล่องเรือเฟลุคกะ – วหิารอาบูซิมเบล – วหิารพระนางเนเฟอตารี –  อเลก็ซานเดรีย  
ห้องสมุดแห่งอเลก็ซานเดรีย – ป้อมซิทาเดล – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาล ี– พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติอยีปิต์ – ข่านเอลคาลลีี ่  

ก าหนดการเดนิทาง 
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วนัที่01      สนามบินสุวรรณภูมิ  
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์ แอร์ (MS) โดยมีเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

23.55 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไคโร  โดยสายการบินอยีปิต์  แอร์ เทีย่วบินที ่MS 961 

วนัที่02      ไคโร - กิซ่า - มหาพีระมิด - สฟิงซ์ - ขี่อูฐ - เมมฟิส - พีระมิดซัคคาร่า - โรงงานท า 
กระดาษปาปีรุส - โรงงานผลติหัวน า้หอม 

04.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไคโร  ประเทศอียิปต์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร      
รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชม.) น าท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 

เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 
 น าทุกท่านเดินทางสู่  กรุงไคโร (Cairo) เป็นเมือง

หลวงของอียิปต์อยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าไนล์ มีประชากร
มากถึง 15.2 ล้านคน "ไคโร" ในภาษาอาหรับมี
ความหมายว่า 'ชยัชนะ’ (เวลาท่ีประเทศอียิปต์ช้า

http://bit.ly/2NMk5YE


 

กวา่ประเทศไทย 5 ชม.) น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกิซ่า (Giza) ใชเ้วลาเพียงเล็กนอ้ยเม่ือเดินทางจากกรุงไคโร 
น าท่านชม มหาพรีะมิด(Great Pyramid) ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลก เป็นท่ีบรรจุ
พระบรมศพของกษตัริยคี์ออปส์ (CHEOPS) หรือ คูฟู มีอายุกวา่ 4,500 ปี จดัวา่ปิรามิดท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลกก็
วา่ได ้  นบัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดใชเ้วลาก่อสร้างทั้งส้ิน 30 ปี ใชก้  าลงัแรงงานกวา่แสนคน 
ตดัจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก หิน แต่ละกอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ ผ่าน
ชมตัวสฟิงซ์ กิซ่า (Great Sphinx of Giza) ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตร์ของ
ฟาโรห์และล าตวัเป็นสิงโต (พิเศษ !! ให้ท่านได้สัมผัสความสนุกสนานกับการ ข่ีอูฐกลางทะเลทราย โดยมีหมู่
มหาพรีะมิดเป็นฉากหลงั ซ่ึงเป็นประสบการณ์ทีน่่าประทบัใจ)  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้ น น าทุกทางสู่ เมืองเมมฟิส(Memphis) 

เป็นเมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยคุอียิปตโ์บราณ
กว่า 5,000 ปี เป็นเมืองท่ีได้รับการบนัทึกใน
ประวติัศาสตร์ว่ามีความส าคญัในการรวมอียิปต์
บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหน่ึงเดียวโดยกษตัริยเ์ม
นาปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์ท่ี 1 ท่ีน่ีท่านจะได้
ชม รูปแกะสลักขนาดยักษ์ ดว้ยหินอลาบาสเตอร์
ของฟาโรห์รามเสสท่ี 2 ฝีมือการแกะสลกัเป็น
เยีย่ม ระหวา่งทางท่านจะไดเ้ห็นตน้อินทผาลมัข้ึนสวยงามเป็นทิวแถว น าท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณที่ใกล้กัน
อีกเมือง คือ ซัคคาร่า เพื่อชม ปีรามิดขั้นบันได เป็นส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็น สถานท่ีฝังพระศพของ
กษตัริย ์ซอเซอร์ และเป็นตน้แบบของปีรามิดในยุคต่อมา น าท่านเขา้ชมศูนยก์ลางการท า โรงงานท ากระดาษ
ปาปีรุส (Papyrus) ศูนยก์ลางท่ีจดัท ากระดาษ ปาปิรุส ณ สถาบนัปาปิรุส ถือเป็นพิพิธภณัฑ์ปาปิรุส ของกรุง
ไคโร ก่อตั้งข้ึนในปี1968 โดย Dr .Hasan Ragab เพื่อให้คนไดรู้้เก่ียวกบัศิลปะโบราณในการท าตน้กก พบกบั
การสาธิตเก่ียวกบัวิธีการปลูกตน้กก ซ่ึงเป็นพืชท่ีส าคญักบัคนของอียิปตแ์ละถูกน ามาใชส้ าหรับการเขียนโดย
ชาวอียิปตโ์บราณ,ไดรั้บรู้เก่ียวกบัเร่ืองราวประวติัศาสตร์ของตน้กก ท่ีมีความส าคญัในชีวิตของชาวอียิปต ์ชม
การสาธิตวิธีท ากระดาษ ปาปิรุส ซ่ึงเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท าจากตน้กก ใชบ้นัทึกขอ้ความสรรเสริญ
เทพเจา้และเหตุการณ์ในสมยัอียิปตโ์บราณ ชมโรงงานผลิตหัวน ้าหอม (Perfume Factory) ซ่ึงกล่าวกนัวา่การ
ท าน ้าหอมแบบน้ี สืบทอดมา ตั้งแต่สมยัพระนางคลีโอพตัรา และยงัเป็นศูนยก์ลางแหล่งผลิดหวัน ้ าหอมขนาด
ใหญ่ใหก้บัยีห่อ้แบรนดเ์นมดงัๆหลายยีห่อ้อีกดว้ย 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:       LE  MERIDIEN  PYRAMIDS HOTEL                                              หรือระดบัใกล้เคยีง                      

วนัที่03     ไคโร - ลกัซอร์ - วหิารคารนัค - วหิารลกัซอร์ - (พกัค้างคืนบนเรือส าราญ 5 ดาว) 
เช้า              บริการม้ืออาหารเช้า (BOX BREAKFAST) 
06.18 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลกัซอร์ โดยสายการบินอยีปิต์  แอร์ เทีย่วบินที ่MS 074 



 

07.05 น. เดินทางถึง เมืองลกัซอร์  
  น าทุกท่านสู่ เมืองลกัซอร์ (Luxor) เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจกัรอียปิตโ์บราณท่ีเคยรุ่งเรืองอยูเ่ม่ือ กวา่ 5,000 

ปีมาแลว้  เดินทางสู่ท่าเรือริมฝ่ังแม่น ้ าไนล์ เพ่ือเช็คอินลงเรือส าร าญ 5 ดาว ซ่ึงเต็มไปดว้ยส่ิงอ านวยความ
สะดวก ครบครัน ห้องพกัท่ีสะดวกสบาย ห้องอาหารขนาดใหญ่ท่ีจะน าท่านพบกับความประทบัใจกับ
ทศันียภาพแสนงดงามของริมสองฟากฝ่ังแม่น ้าไนล ์

เทีย่ง            รับประทานอาหารกลางวนับนเรือ 
 บ่าย น าท่านชม วิหารคารนัค (Temple Of Karnak) ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก โดยเน้ือท่ีเฉพาะตวัมหาวหิารเอกหลงัเดียวก็มีอาณาบริเวณ
ถึง 60 เอเคอร์ ซ่ึงใหญ่พอท่ีจะน าโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไป
วางไวไ้ด้ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งน้ี เร่ิมก่อสร้างในสมยั
ฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 1 เพื่อถวายแด่เทพอามอน-รา เม่ือกวา่ 3,600 
ปีมาแลว้ หลงัจากนั้นฟาโรห์องค์ต่าง ๆ ก็สร้างเพิ่มเติม ท าให้
วิหารมีขนาดใหญ่โตข้ึนอย่างมาก โดยเฉพาะในสมยัของ
ฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 2 พระนางฮทัเชปซุท และฟาโรห์ทุตโมซิส
ท่ี 3 จนถึงสมยัพระเจา้รามเซสท่ี 2  ชมวิหารลักซอร์ (The 
Temple of Luxor) ซ่ึงสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษตัริยแ์ห่ง
เทพ เช่นกนั วหิารแห่งน้ีไดรั้บการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายใน
บริเวณวิหารประกอบดว้ยซุ้มประตูขนาด ใหญ่ และรูปสลกั
หินแกรนิตขนาดมหึมา สลกัเป็นรูปฟาโรห์รามเซสท่ี 2 และ
มหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ 
ซ่ึงแกะสลกัดว้ยอกัษรอียปิตโ์บราณ  

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ ล่องไปตามแม่น ้ าไนล์ ท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ                  
ชมบรรยากาศอันงดงามยามค ่าคืนสองฟากฝ่ัง แม่น ้ า  พร้อมชม และร่วมสนุกกับการแสดง ระบ าหน้า
ทอ้ง (Belly Dance) อนัเล่ืองช่ือและการแสดงพื้นเมืองต่างๆประกอบดนตรี 

ที่พกั:       PRINCESS SARAH CRUISE บนเรือส าราญสุดหรูระดบั 5 ดาว                                                                                    
วนัที่04     อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - หุบผากษตัริย์ - วหิารฮัคเชฟซุต - อสีน่า - เอด็ฟู   
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ทีห้่องอาหารบนเรือส าราญ 

น าทุกท่านนั่งรถโค้ชข้ามไปยงัฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ า
ไนล์ น าท่านชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of 
Memnon) รูปสลกัหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป มี ความสูง
ถึง 20 เมตรซ่ึงสมยัก่อนเป็นวิหารท่ีใช้ฝังพระศพของ
ฟาโรห์อเมนโนฟิสท่ี 3 แต่เม่ือ 27 ปี ก่อนคริสตกาลเกิด
แผน่ดินไหวรุนแรง ท าให้ตวัวิหารทั้งหลงัพงัลงมาเหลือ
เพียงรูปสลกั 2 รูปเท่านั้น น าท่านชมหุบผากษัตริย์  



 

(Valley Of The King) บริเวณหนา้ผาธีบนัภูเขาหินทรายสีแดง ซ่ึงฟาโรห์ใชเ้ป็นสุสานฝังพระศพและสมบติัล ้า
ค่ามากมาย โดยใช้การขุดเจาะภูเขาเขา้ไปท าเป็นช่องทางลบั โดยภายในท าเป็นทางเดินเป็นช่วง ๆ และห้อง
ส าหรับวางโลงศพ สมบติั ขา้วของเคร่ืองใช้ส่วนตวั หุบผากษตัริยแ์ห่งน้ี มีช่ือเสียงไปทัว่โลกเม่ือมีการขุด
คน้พบสุสานของฟาโรห์ตุตนัคาเมนในปี 1922 โดยลอร์ด คาร์นาวอน เศรษฐีชาวองักฤษท่ีหลงใหลใน
ประวติัศาสตร์อียิปตโ์บราณ โดยให้นายฮาวเวิร์ด คาร์เตอร์ นกัโบราณคดีชาวอเมริกนัไปขุดคน้เพื่อหาหลุมผงั
ศพยุวกษตัริยท่ี์ไม่เคยมีใครเจอมาก่อน โดยใชเ้วลาคน้หาตามจุดต่าง ๆ ของหุบผากษตัริยอ์ยูถึ่ง 5 ปีเต็ม จนใน
ท่ีสุดวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 1922 จึงคน้พบและเปิดเขา้ไปในสุสานท่ียงัคงอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีเคยพบ
มา ชมวิหารฮัคเชฟซุต (Temple of Queen Hatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ช่ือ “เซเนมุท” กวา่ 3,500 ปี
มาแลว้เป็นท่ีประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮตัเชพซุต รู้จกัในนาม “ราชินี หนวด” ฟาโรห์หญิงองคเ์ดียว
ในประวติัศาสตร์อียปิต์ ท่ีรุ่งเรืองมากในสมยัของพระองค ์จากนั้น น าท่าน ล่องเรือสู่ เมืองอีสน่า (Esna) อิสระ                
ใหทุ้กท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 
บ่าย น าท่าน ล่องเรือสู่ เมืองเอด็ฟู (Edfu)  
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  

ที่พกั:       PRINCESS SARAH CRUISE บนเรือส าราญสุดหรูระดบั 5 ดาว                            
วนัที่05    วหิารแห่งเอด็ฟู - วหิารคอมออมโบ  
เช้า บริการมื้ออาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 
เช้า น าท่านน่ังรถม้า เพ่ือชม วิหารแห่งเอ็ดฟู (Temple of Horus Of Edfu) วิหารแห่งเอ็ดฟูไดรั้บ การยกยอ่งวา่

เป็นวหิารอียปิตโ์บราณท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ท่ีสุด เน่ืองจากวหิารแห่งน้ีถูกทรายปกคลุมจนเกือบถึงยอดหวัเสา
อยูเ่ป็นเวลายาวนาน วิหารแห่งน้ีสร้างข้ึนเพื่อถวายแด่เทพฮอรัส เทพแห่ง สงคราม ซ่ึงไดรั้บการนบัถืออยา่ง
มากจากชาวอียปิต ์ตวัวหิารน้ีถูกสร้างดว้ยขนาดท่ีใหญ่โต / น าท่านนัง่รถมา้กลบัมายงัเรือ  

เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 
บ่าย น า ท่ า น  ล่ อ ง เ รื อ สู่  เ มื อ ง ค อ ม อ อ ม โ บ 

(Komombo) ชุมชนท่ีตั้งอยู่ติดริมแม่น ้ าไนล ์                 
น าท่านชมวิหารคอมออมโบ (Temple Of 
Komombo) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อถวายแด่เทพ โซ เบ็ก 
เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และผู ้สร้างโลก 
รักษาโรคภยัไขเ้จ็บได ้ซ่ึงมีเศียรเป็นจระเข้ และ
ฮาโรริสหรือเทพฮอรัสเก่าแก่ ท่ีมี เ ศียรเป็น 
เหยี่ยว เทพแห่งสงคราม เป็นวิหารแห่งเดียวท่ี
สร้างข้ึนเพื่อบูชาเทพสององค์ในสถานท่ีแห่ง 
เดียวกนั และเน่ืองจากวิหารน้ีสร้างบนเนินเขา ริมฝ่ังแม่น ้ าไนล์ เป็นบริเวณท่ีมีจระเขชุ้กชุมในสมยัโบราณ จึง
บูชาเทพโซเบกและมีจระเขม้มัม่ีเก็บรักษาไว/้ เรือออกเดินทางสู่ เมืองอสัวาน  



 

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  ท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ พร้อมชมการแสดงโชว์
เตน้ร ากาลาเบยา่ “GALABIA PARTY” ศิลปะแห่งลุ่มน ้าไนล ์แนะน าใหใ้ส่ชุดกาลาเบยา่ 

ที่พกั:       PRINCESS SARAH CRUISE บนเรือส าราญสุดหรูระดบั 5 ดาว                                                                                                        
วนัที่06     อสัวาน - เข่ือนยกัษ์ HIGH DAM - วหิารแห่งฟิเล - ชมเสาหินโอบิลสิก์  
                ล่องเรือเฟลุคกะ 
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 
เช้า น าท่าน ชม High Dam เข่ือนยกัษซ่ึ์งสร้างในปี ค.ศ. 1960 

แม่น ้าไนลท์ั้งสายให้กลายเป็นอ่างเก็บน ้ าขนาดยกัษ ์ใชผ้ลิต
ไฟฟ้าจากพลงัน ้ า โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้หม่ืน
ลา้นกิโลวตัต์ต่อปี น าท่านล่องเรือสู่วิหารแห่งฟิเล (Philae 
Temple) ท่ีตั้งอยูบ่นเกาะศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงฟาโรห์ใน ราชวงศป์
โตเลมีสร้างข้ึนเพื่อถวายแด่เทพีไอซิส บริเวณรอบวิหาร
ประกอบไปดว้ยเสาระเบียง (Colonnades) ซ่ึงสลกัลวดลาย
เก่ียวกบัพิธีบูชาเทพเจา้และซุ้มประตูวิหารขนาดใหญ่ วิหารแห่งน้ี ไดรั้บการบูรณะจากนกัโบราณคดีดว้ยการ
ยา้ยตวัวิหารจากท่ีตั้งเดิม ซ่ึงถูกน ้ าท่วมเป็นเวลากว่า 70 ปี หลงัการสร้างเข่ือนอสัวาน ชมเสาหินโอบิลิสก์ 
(Unfinished Obelisk) แกะสลกั จากหน้าผาซ่ึงยงัไม่แลว้เสร็จ เสาโอบิลิสก์น้ีเป็นอนุสาวรียช์นิดหน่ึงของ
อียปิตโ์บราณ สร้างข้ึนเพื่อเป็นการบูชาแด่ เทพอามุน-รา หรือ สุริยะเทพ   

 เทีย่ง  บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ 
บ่าย น าท่าน ล่องเรือใบโบราณ หรือที่เรียกกันว่า เรือเฟลุคกะ 

(Felucca) ผ่านชมสวนพฤกสศาสตร์ (Botanical Gardens) 
เป็นท่ีศูนยร์วมพนัธ์ไมน้านาชนิด สุสานอากาข่าน รวมไปถึง
วถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวเมืองอสัวาน   

ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า  ณ ห้องอาหารบนเรือส าราญ  ท่าน
สามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ พร้อมชมการแสดงเต้นร า นู
เบียนโชว ์“NUBIAN SHOW”  

 

ที่พกั:       PRINCESS SARAH CRUISE บนเรือส าราญสุดหรูระดบั 5 ดาว                                                                                    
วนัที่07     อสัวาน - วหิารอาบูซิมเบล - วหิารพระนางเนเฟอตารี - อสัวาน 
04.00 น.       น าท่านน่ังรถโค้ชออกเดินทางสู่ เมืองอาบูซิลเบล / อาหารเช้าแบบ BOX BREAKFAST 
07.30 น.      เดินทางถึง เมืองอาบูซิลเบล  



 

เช้า น าท่านชม วิหารอาบูซิมเบล อายุเก่าแก่กว่า 3,100 ปีท่ี
ฟาโรห์รามเซสท่ี 2 มหาราชสร้างข้ึน เพื่อถวายแด่เทพรา – 
ฮอรัคตี เทพแห่งแสงอาทิตยย์ามเชา้ วิหารแห่งน้ีตั้งอยูใ่ตสุ้ด
ของอียิปต ์ตวัวิหาร ตั้งอยูบ่นหนา้ผาริมทะเลสาบนาซเซอร์ 
ดา้นหนา้ของวหิารจะมีรูปสลกัหินขนาดใหญ่ สูงถึง 33 เมตร                     
ของฟาโรห์รามเซสท่ี 2 ภายในวิหารจะเต็มไปดว้ย รูปสลกั
หินบรรยายเหตุการณ์ส าคญัต่าง ๆ ในรัชสมยัของฟาโรห์ราม
เซสท่ี 2 เช่น สงครามท่ีสมรภูมิคาเดช ดา้นในสุดของวิหาร
เป็นท่ีประดิษฐานรูป สลกัหินของเทพเจา้ 4 องคแ์ละหน่ึงใน
นั้น คือฟาโรห์รามเซส ท่ี 2 ซ่ึงทุกปีในตอนรุ่งเชา้ของวนัท่ี 22 ก.พ. และ 22 ต.ค. จะมีล าแสงของดวงอาทิตย์
สาดส่องมาท่ีรูปป้ันเหล่าน้ี แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการค านวณของชาวอียิปตโ์บราณ ชม
วิหารพระนางเนเฟอตารี (Nefertari Temple) ซ่ึงฟาโรห์รามเซสท่ี 2 สร้างไวเ้ป็นอนุสรณ์แด่ มเหสีเอกของ
พระองค ์ น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองอสัวาน (Aswan) เมืองสถานท่ีตั้งของเข่ือนยกัษ ์และถือเป็นท่ีพกัผอ่นอนั
สวยงาม อากาศดีตลอดปี 

  14.00 น. บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตราคาร 
 บ่าย เข้าสู่ทีพ่กัโรงแรม   
 ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:      MOVENPICK ASWAN HOTEL                                                     หรือระดบัใกล้เคยีง 

 

วนัที่08     อสัวาน - บินภายใน - ไคโร - เมืองอเลก็ซานเดรีย - ป้อมปราการซิทาเดล  
                ห้องสมุดแห่งอเลก็ซานเดรีย 
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า / อาหารเช้าแบบ BOX BREAKFAST 
08.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไคโร โดยสายการบินอยีปิต์  แอร์ เทีย่วบินที ่MS 392 
10.20 น. เดินทางถึง เมืองไคโร  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย น าท่านชม ป้อมปราการซิทาเดล (CITYDEL) ซ่ึงในอดีตนั้นเป็นท่ีตั้ง

ของ ประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหน่ึงในส่ิงมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐาน
และได้มีรับการทะนุบ ารุงต่อเติมจากสุลต่าน เกยต์เบย ์โดยรวบรวมซากเดิมบางส่วนเขา้มา และให้ท่านได้
พกัผอ่นหยอ่นใจกบัการชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีสวยงาม  

  เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตราคาร 
 บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่อีกหน่ึงต านานแห่งหนา้ประวติัศาสตร์การศึกษาของโลก นัน่ก็คือ ห้องสมุดแห่งอเล็ก

ซ า น เ ด รี ย  (LIBRARY OF 
ALEXANDRIA) เป็น “แหล่งวิทยาการ
แห่งแรกของโลก” ทีมนักโบราณคดีของ



 

โปแลนด์และอียิปต์ ท าการขุดคน้ เมืองอเล็กซานเดรีย ซ่ึงตั้งอยู่ริมชายฝ่ังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และได้พบ
ส่ิงก่อสร้างซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยห้องเรียน และหอประชุมราว 2,000ปีท่ีแลว้ ห้องสมุดแห่งน้ีเคยเป็นศูนยร์วมของ
นกัเขียนแห่งโลกโบราณ เป็นท่ีสะสมผลงานส าคญัๆของนกัปราชญก์รีก แต่น่าเสียดายท่ีผลงานเหล่านั้นถูกเผา
ท าลายไปพร้อมกบัตวัห้องสมุดอเล็กซานเดรียไดส้ร้างข้ึนมาใหม่ใกลก้บัพื้นท่ีเดิม ใช้เวลาการสร้างใหม่นาน
กวา่12ปี มีสถาปัตยกรรมทนัสมยั รวบรวมหนงัสือทุกภาษาทัว่โลก มีหนงัสือมากกวา่ 8 ลา้นเล่ม วารสาร 4,000 
ฉบบั และหนงัสือหายาก 5,000 เล่ม  

 ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 

ที่พกั:      SHERATON MONTAZAH หรือ HILTON ALEXANDRIA           หรือระดบัใกล้เคยี 

วนัที่09     อเลก็ซานเดรีย – ไคโร – ป้อมซิทาเดล – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาล ี 
                พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตอิยีปิต์ รวมเข้าชมห้องมัมมี่ – ข่านเอลคาลลีี ่
เช้า บริการม้ืออาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองไคโร จากน้ันน าท่านชม ป้อมซาลาดีนหรือป้อมซิทาเดล (Citadel) ป้อมแห่งนี ถูกสร้าง

ข้ึนในปี 1176 สร้างโดยกษตัริยซ์าลาดิน โดยใชหิ้นจากปิรามิด แห่งกีซ่ามาสร้างกา้แพง เพื่อเป็นป้อมปราการ
ป้องกนัประเทศจากสงคราม น าท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี(Mohamed Ali Alabaster Mosque)               
เป็นสุเหร่าท่ีใหญ่และสูงท่ีสุดในกรุงไคโร ตวัอาคารสร้างจากหินอลาบาสเตอร์ (Alabaster) ตรงกลางเป็นรูป
ส่ีเหล่ียม  มีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร 
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 21 เมตร ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้
งดงามตามแบบศิลปะอิสลาม   

 เทีย่ง บริการอาหารมื้อกลางวนั ณ ภัตราคาร 
 บ่าย น าท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของอียิปต์ 

(Egyptian Museum) ซ่ึงเก็บรวบรวมโบราณวตัถุ
ไว ้กวา่แสน ช้ิน ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความเก่าแก่หลาย
พนัปี แสดงถึงอารยธรรมอียิปตโ์บราณอนัรุ่งเรือง
ในอดีต โดยเฉพาะอยา่งยิ่งห้องจดัแสดง สมบัติล า้
ค่าของฟาโรห์ตุตันคาเมน ซ่ึงรวบรวมเคร่ืองใชต่้าง 
ๆ ของฟาโรห์องค์น้ีไวอ้ย่างครบถว้น เช่น บลัลงัก์
ทองลงยาประดบัด้วย หินอญัมณี โถใส่น ้ าหอม           
ท าจากหินอ่อนอลาบัสเตอร์แกะสลัก เตียงนอน
เก้าอ้ี ท าด้วยไม้ห่อหุ้มทองค า ชมหีบศพทองค า
ฟาโรห์ตุตันคาเมน  ซ่ึงแกะสลักอย่างสวยงาม
เหมือนพระองค์จริง ชมหน้ากากทองค าลงยา 
ผลงานศิลปะช้ินเอกอุของช่างอียิปต์โบราณ มีความงดงามมาก ใช้ส าหรับสวมศีรษะมัมม่ีของฟาโรห์ 
นอกจากนั้นยงัมีเคร่ืองประดบัสวยงามจ านวนมาก เช่น แหวน สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ ฝีมือปราณีต พิเศษ ! รวม



 

ค ่าเข้าชมห้องแสดงมัมมี่ ในพพิธิภัณฑ์แห่งนี้มีจัดแสดง อยู่ 11 ร่าง จัดแสดงอยู่ภายใน โลงแก้ว ที่น่าสนใจที่สุด
คือมัมมี่ฟาโรห์รามเซสที่ 2  น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองอนังดงาม ณ ตลาดข่านเอลคาลีลี่ ท่านสามารถเลือก
ซ้ือ สินคา้พื้นเมืองสวยงามมากมาย ไม่วา่จะเป็นขวดน ้ าหอมท่ีท าดว้ยมือสินคา้ต่าง ๆ ท่ีท าจากหนงัอูฐ เคร่ือง
ทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบ อาหรับ พรม และของท่ีระลึกต่าง ๆ   

 ค ่า  บริการอาหารมื้อค ่า ณ ภัตตาคาร 
19.00 น.      น าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
23.05 น.      เหินฟ้าเดินทางกลบัสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินอยีปิต์ แอร์ เทีย่วบินที ่MS 960 

วนัที่10     ไคโร – กรุงเทพ     
13.10 น.       เดินทางถึง กรุงเทพ โดยสวสัดิภาพ 
หมายเหตุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ,ฟ้า , อากาศ,การล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศทีท่าง

คณะเดินทางในขณะน้ัน เพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง โดย  ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้น าทัวร์ มีอ านาจตัดสินใจ ณ ขณะน้ันทั้งนี้การตัดสินใจ  จะค านึงถึง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าบริการ  
ช่วงออกเดนิทาง 

 
ผู้ใหญ่พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี  
พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  
( มเีตยีงเสริม ) 

                  พกัท่านเดยีว / ห้อง 
                      จ่ายเพิม่ 

 

ต.ค.-ธ.ค. 2562 89,900 89,900 85,900 29,900 

24 ธ.ค.62-02ม.ค.2563 
26ธ.ค.62-04ม.ค.2563 

99,900 99,900 95,900 29,900 

ม.ค.-มี.ค.2563 89,900 89,900 85,900 29,900 

ต้องการเดินทางโดยช้ันธุรกจิ Business Class กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ 

 



 



 

 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ไคโร – กรุงเทพ 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายใน ไป-กลบั ไคโร-ลกัซอร์ // อสัวาน-ไคโร 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเสน้ทาง กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 

ช.ม./วนั  
 โรงแรมท่ีพกัตามระบุหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั โรงแรมส่วนใหญ่ในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมี

อุณหภูมิต ่าและราคาโรงแรมจะปรับข้ึน 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาล เทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ี
ท าใหต้อ้งมีการปรับเปล่ียนยา้ยเมือง โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลกั  

 ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซ่ีายโุรปหรือกลุ่มเชงเกน้วซ่ีา และค่าธรรมเนียมวซ่ีา ทางสถานทูตไม่คืนใหท่้านไม่วา่ท่านจะผา่นการ
พิจารณาหรือไม่ก็ตาม  

 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถ่ินในแต่ละประเทศ  
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้  และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ ** หากท่านอายเุกิน 75 ปี หรือไม่ได้

เดินทางไปและกลบัพร้อมคณะ ท่านตอ้งซ้ือประกนัเด่ียวเพ่ิม ** 
 ค่าทิปพนกังานขบัรถในยโุรป 
 ทิปหวัหนา้ทวัร์  
 น ้าด่ืมวนัละ 2 ขวด 



 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า ณ โรงแรมท่ีพกั (กรุณาตรวจสมัภาระของท่านใหเ้รียบร้อยก่อนรถออกทุกคร้ัง) หากท่านลืมสมัภาระไวใ้น
หอ้งพกั มีค่าใชจ่้ายในการจดัส่งคืน และอาจเกิดความล่าชา้หรือสูญหายได)้*** บางโรงแรมมีพนกังานยกกระเป๋าไม่พอท าใหเ้กิด
ความลา้ชา้ ท่านสามารถน าสมัภาระข้ึนหอ้งพกัไดด้ว้ยตวัเอง ***  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด , ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  
 ค่าผกผนัของภาษีน ้ ามนัท่ีทางสายการบินแจง้เปล่ียนแปลงกะทนัหนั  

 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง และการช าระเงิน  

 กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระงวดแรก 45,000บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมแฟกซ์ส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง Passport  มายงั
บริษทั และค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเหลือกรุณาช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทาง 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 10 วนั ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดก็้ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ท่าน และ
หรือ ผูร่้วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษทัฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหัก
ค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ท่านตอ้งการ 

 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิยั จนไม่อาจแกไ้ขได ้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการเช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ และ
ออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทั
ฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 ทางบริษทัจะท าการย่ืนวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เน่ืองจากบริษทัจะตอ้งใช้

เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการยืน่วีซ่า อาทิ ตัว๋เคร่ีองบิน , ห้องพกัท่ีคอนเฟิร์มมาจากทางยโุรป ,ประกนัการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอให้คณะครบ 
20 ท่าน จึงจะสามารถยืน่วีซ่าให้กบัทางท่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 หากในช่วงที่ท่านเดนิทางควิวซ่ีากรุ๊ปในการย่ืนวซ่ีาเต็ม ทางบริษทัตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการยืน่วีซ่าเด่ียว ซ่ึงทางท่านจะตอ้งเดินทางมายื่นวีซ่าดว้ยตวัเอง 
ตามวนั และเวลานดัหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก  

 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผูก้  าหนดออกมา มิใช่บริษทัทวัร์เป็นผูก้  าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่า
ท่องเท่ียวทวีปยโุรป กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้ถูกตอ้ง และครบถว้นตามท่ีสถานทูตตอ้งการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษทัทวัร์เป็น
แต่เพียงตวักลาง และอ านวยความสะดวกในการยืน่วีซ่าเท่านั้น มิไดเ้ป็นผูพิ้จารณาวา่วีซ่าให้กบัทางท่าน 

 กรณวีซ่ีาที่ท่านย่ืนไม่ผ่านการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกดิขึน้ดงัต่อไปนี้ 
-  ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีาและค่าด าเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งส้ินแมว้า่จะผา่นหรือไม่ผา่นการพิจารณา 
-  ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน หรือตั๋วเคร่ืองบินที่ออกมาจริง ณ วนัย่ืนวซ่ีา ซ่ึงตัว๋เป็นเอกสารท่ีส าคญัในการยืน่วีซ่า หากท่านไม่ผา่นการพิจารณา ตัว๋เคร่ืองบินถา้

ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมท่ีท่านตอ้งถูกหกับางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วนั (ตามกฎของแต่
ละสายการบิน) ถา้ยงัไม่ออกตัว๋ท่านจะเสียแต่ค่ามดัจ าตัว๋ตามจริงเท่านั้น 

-  ค่าห้องพกัในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดินทางได ้และท่านไม่ผา่นการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะตอ้งโดนค่ามดัจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหาก
ท่านไม่ปรากฏตวัตามวนัท่ีเขา้พกั ทางโรงแรมจะตอ้งยดึค่าห้อง 100% ในทนัที ทางบริษทัจะแจง้ให้ท่านทราบ และมีเอกสารช้ีแจงให้ท่านเขา้ใจ 

 หากท่านผ่านการพจิารณาวซ่ีา แล้วยกเลกิการเดนิทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการยดึค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% 
 ทางบริษัทเร่ิมต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือ

พาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใชใ้นการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม
การเดินทางของบริษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 



 

เง่ือนไขการยกเลกิ   
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วนั - คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการ

บิน หรือ กรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงนิได้      
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วนัข้ึนไป -  เก็บค่าใชจ่้าย ของมดัจ าทั้งหมด    
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  35 วนัข้ึนไป  -  เก็บค่าใชจ่้าย  80 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  25 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

  

 

เอกสารที่ใช้ในการย่ืนขอวซ่ีา VISA  

 (ต้องมาโชว์ตวัที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน) 
 หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใช้งานไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และมีหนา้พาสปอร์ตวา่งอยา่งนอ้ย 3 หนา้  
 รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกนิ 6 เดือน ฉากหลงัเป็นสีขาวเท่าน้ัน ) 1.5 X 2.0 นิว้ จ านวน 3 รูป ข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีจะ

เดินทาง  
 หลกัฐานแสดงสถานะการท างาน 1 ชุด 

* ค้าขาย หลกัฐานทางการคา้ เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยห์รือใบทะเบียนการคา้ท่ีมีช่ือผูเ้ดินทาง อายยุอ้นหลงั
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากเดือนท่ีจะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ                          
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช่ื้อแต่ละสถานทูต 
*ข้าราชการและนักเรียน หนงัสือรับรองจากตน้สังกดั หนงัสือรับรองเป็นภาษาองักฤษ 

  หลกัฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทพัย์เท่าน้ัน ส่วนบัญชีอ่ืนๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอ่ืนๆ สามารถย่ืนแนบเพิม่เติมได้ ทั้งนีเ้พ่ือให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด)  
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการ

ใชช่ื้อแต่ละสถานทูตพร้อม Statement  และ ส าเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอยีดทุกหน้า ย้อนหลงั 6 เดือน 

กรุณาสะกดช่ือใหต้รงกบัหนา้พาสปอร์ต และหมายเลขบญัชีเล่มเดียวกบัส าเนาท่ีท่านจะใชย้ืน่วซ่ีา (ใชเ้วลาด าเนินการ
ขอประมาณ 3-5 วนัท าการ) 
* เด็กตอ้งท าเอกสารรับรองบญัชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา 
*สามี-ภรรยาท่ีมีการจดทะเบียนสมรส สามารถใชเ้อกสารการเงินร่วมกนัได ้แต่ใหท้างธนาคารออกเอกสารแยกคนละ
ชุด 

 กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์  / หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง หรือบิดามารดาไม่ไดเ้ดินทางทั้ง
สองคน ตอ้งมีจดหมายยนิยอมใหเ้ดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซ่ึงจดหมายตอ้งออกโดยท่ีวา่การอ าเภอ 

 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาสูติบัตร 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด 



 

  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิห้เดนิทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง  

 หากสถานทูตมกีารเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษทัฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพ่ิมเติมทางบริษทัใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั  

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มเีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดนิทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุ
เท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว ทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์ออกเดินทางภายใน 30 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็น
หลกั 



 

 


