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88,800.- 
มัดจำท่านละ 30,000.- 

21 – 29 มี.ค. 63 08 – 16 ส.ค. 63 19 – 27 ก.ย. 63 

17 – 25 ต.ค. 63 14 - 22 พ.ย. 63 05 – 13 ธ.ค. 63 

96,800.- 
มัดจำท่านละ 30,000.- 

11 – 19 เม.ย. 63** 26 ธ.ค. – 03 ม.ค. 64** 
 

 

วันที่ (1):   กรุงเทพฯ - มัสกัต - ไคโร 
วันที่ (2):   พีระมิดซัคคาร่า - เมมฟิส - กิซ่า - มหาพีระมิด – สฟิงซ ์– โรงงานทำกระดาษปาปีรุส - โรงงานผลิตหัวน้ำหอม 
วันที่ (3):   ไคโร – บินภายใน - ลักซอร์ - วิหารคารนัค - วิหารลักซอร์ (พักค้างคืนบนเรือสำราญ 5*) 
วันที่ (4):   อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน - วิหารฮัคเซฟซุต - หุบเขากษัตริย์ - อีสน่า (พักค้างคืนบนเรือสำราญ 5*) 
วันที่ (5):   วิหารแห่งเอ็ดฟ ู- วิหารคอมออมโบ (พักค้างคืนบนเรือสำราญ 5*) 
วันที่ (6):   อัสวาน - เขื่อนยักษ์ High Dam - เสาหินโอบิลิสก ์- วิหารฟิเล - ล่องเรือเฟลุคกะ (พักค้างคืนบนเรือสำราญ 5*) 
วันที่ (7):   อัสวาน - อาบูซิมเบล - วิหารอาบูซิมเบล - วิหารพระนางเนเฟอตารี - อัสวาน 
วันที่ (8):   อัสวาน – บินภายใน - ไคโร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ป้อมซิทาเดล - สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี -   
              ตลาดข่านอัลคาลีลี่ – สนามบินไคโร  
วันที่ (9):   ไคโร – มัสกัต – กรุงเทพฯ                                                                                                

                                                                                                                                                           

แกรนด์อียปิต ์9 วัน 7 คนื 
ล่องเรือสำราญระดับ 5 ดาว 

Otaru, Hokkaido 
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วันที ่(1): กรุงเทพฯ - มสักตั - ไคโร  
 

06.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินโอมาน แอร์ แถว T ประตู 9 
09.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงมัสกัต โดยเที่ยวบินที่ WY 818 
12.35 น.  เดินทางถึง กรุงมัสกัต เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน (ใช้เวลาเปลี่ยนเครื่อง 2 ชม. 45 นาที) 
14.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร โดยเที่ยวบินที่ WY 405 
17.25 น.  เดินทางถึง กรุงไคโร เป็นเมืองหลวงของอียิปต์ อยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์ มีประชากรมากถึง 15.2  

  ล้านคน "ไคโร" ในภาษาอาหรับมีความหมายว่า 'ชัยชนะ' (เวลาที่ประเทศอียิปต์ช้ากว่าประเทศไทย  
  5 ชม.) 

ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Steigenberger Pyramids Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่(2): พีระมิดซัคคาร่า - เมมฟิส - กิซา่ - มหาพีระมิด - สฟิงซ์ - โรงงานทำกระดาษปาปีรุส - 
โรงงานผลติหัวน้ำหอม 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านชม พีระมิดซัคคาร่า (Saqqara) หรือ พีรามิดขั้นบันได เป็นปิรามิดที่เก่าแก่ที่สุด ใช้เป็นที่

ฝังพระศพฟาโรห์และราชวงศ์จากเมืองหลวง อิมโฮเทป (Imhotep) ภายในพีระมิดมีสิ่งก่อสร้างเป็น
ห้องซ่อนอยู่ข้างใน เพื่อให้เป็นที่ประทับอย่าง
แสนสบายของฟาโรห์ในโลกแห่งความตาย มี
ทั้งโบสถ,์ห้องจัดงานเลี้ยง, ตามผนังสลักเป็นรูป
เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับองค์ฟาโรห์อย่างงดงาม  
/ นำท่านชม เมมฟิส (Memphis) เป็นเมือง
หลวงแรกของอาณาจักรอียิปต์โบราณ ปัจจุบัน
ไม่เหลือร่องรอยของเมืองรุ่งเรืองให้เห็น มีแต่
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุท่ีขุดพบในเมืองและบริเวณใกล้เคียงให้ได้เยี่ยมชม 

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

  นำท่านเข้าชม มหาพีระมิด (Great Pyramid)
เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีชื่อเสียงหมู่
มหาปีรามิด มี 3องค์ ถูกสร้างมานานกว่า4,500ปี
เพ่ือเป็นสุสานของฟาโรห์3องค์ คือฟาโรห์ คีออปส์
ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส ซึ ่งองค์
ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณ สร้างขึ้นเพื่อเก็บพระ
บรมศพของกษัตริย์แห่งอียิปต์โบราณ ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 30ปี นับเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และ
เก่าแก่ที่สุดของโลก มีลักษณะเป็นกรวยเหลี่ยมขนาดใหญ่ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของยุคโบราณสิ่งเดียว
เท่านั้นที่มีอายุยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน  

   ชม สฟิงซ์กิซ่า (Great Sphinx Of Giza) สฟิงค์ และหมู่มหาปิรามิดแห่งเมืองกิซ่าชมสฟิงซ์ที่
 แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนศีรษะเป็น
 พระพักตร์ขององค์ฟาโรห์ แต่ลำตัวเป็นสิงห์โตมี
 หน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ ลำตัวเป็น
 สิงห์โตหมอบเพศผู ้แสดงถึงอำนาจ ที ่บริเวณที่
 ราบสูงกิซ่านี้ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น ขนาดใหญ่ที่สุด  

   ในโลกยาว 73ม สูง 20ม แกะสลักจากหินปูนเพียง 
   ก้อนเดียว  

พิเศษ !! ให้ท่านได้สนุกสนานกับการ ขี่อูฐกลางทะเลทราย โดยมีหมู่มหาพีระมิดเป็นฉากหลัง ซึ่ง
เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจยิ่ง   
นำท่านเข้าชม โรงงานทำกระดาษปาปีรุส (Papyrus) ศูนย์กลางที่จัดทำกระดาษ  ปาปิรุส ณ 
สถาบันปาปิรุส ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ปาปิรุส ของกรุงไคโร ก่อตั้งขึ้นในปี1968 โดย Dr Hasan Ragab 
เพื่อให้คนได้รู้เกี่ยวกับศิลปะโบราณในการทำต้นกก พบกับการสาธิตเกี่ยวกับวิธีการปลูกต้นกก ซึ่ง
เป็นพืชที่สำคัญกับคนของอียิปต์และถูกนำมาใช้สำหรับการเขียนโดยชาวอียิปต์โบราณ,ได้รับรู้
เกี ่ยวกับเรื ่องราวประวัติศาสตร์ของต้นกก ที่มีสำคัญในชีวิตของชาวอียิปต์ ชมการสาธิตวิธีทำ
กระดาษปาปิรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทำจากต้นกก ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้า
และเหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณ / ชม โรงงานผลิตหัวน้ำหอม (Perfume Factory) ซึ่งกล่าว
กันว่าการทำน้ำหอมแบบนี้สืบทอดมาตั้งแต่สมัยพระนางคลีโอพัตราและยังเป็นศูนย์กลางแหล่งผลิด
หัวน้ำหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบรนด์เนมดังๆ หลายยี่ห้ออีกด้วย 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
เข้าสู่ที่พัก  โรงแรม Steigenberger Pyramids Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 



  Update 29-01-20 

ฮวงจุ้ยนัน้มเีคล็ดว่า หากชะตาชวีิตร้ายนกัให้หาโอกาสเดินทางข้ามน า้ข้ามทะเลกจ็ะชว่ยพลิกผนัชะตาชวีิตให้ดีขึน้ได้ 

                               Copyright © 2019 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                                4  

 

วันที ่(3): ไคโร – บินภายใน - ลักซอร ์– วิหารคารนัค - วิหารลกัซอร์ (ค้างคืนบนเรือสำราญ 5*) 
 

เช้า  Box Breakfast / เดินทางสู่สนามบิน 
04.45 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองลักซอร์ โดยเที่ยวบินที่ MS 068 
05.45 น.  เดินทางถึง เมืองลักซอร์ (Luxor) เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรอียิปต์โบราณท่ีเคยรุ่งเรืองอยู่เมื่อ

กว่า 5,000 ปีมาแล้ว 
  เดินทางสู่ท่าเรือริมฝั่งแม่น้ำไนล์ เพื่อเช็คอินลงเรือสำราญ 5 ดาว ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความ

สะดวกครบครัน ห้องพักท่ีสะดวกสบาย ห้องอาหารขนาดใหญ่ที่จะนำท่านพบกับความประทับใจกับ
ทัศนียภาพแสนงดงามของริมสองฟากฝั่งแม่น้ำไนล์ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญ 
บ่าย  นำท่านชม วิหารคารนัค (Temple Of Karnak) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเนื้อที่เฉพาะตัวมหาวิหาร

เอกหลังเดียวก็มีอาณาบริเวณถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางไว้ได้
ถึง 10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอามอน-รา เมื่อ
กว่า 3,600 ปีมาแล้ว หลังจากนั้น ฟาโรห์องค์ต่าง ๆ ก็สร้างเพิ่มเติม ทำให้วิหารมีขนาดใหญ่โตขึ้น
อย่างมาก โดยเฉพาะในสมัยของฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 2 พระนางฮัทเชปซุท และฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 
จนถึงสมัยพระเจ้ารามเซสที่ 2 

 

   

  ชม วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ  
เช่นกัน วิหารแห่งนี ้ได้ร ับการบูรณะในปี ค.ศ. 
1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุ้มประตู
ขนาดใหญ่ และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมา 
สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินี
เนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาด
ใหญ่ ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ  

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ  
  หลังอาหารค่ำท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบำหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นรำตาม 
  จังหวะอันสนุกสนาน (กิจกรรมนั้นๆขึ้นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ดำเนินการ) 
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เข้าสู่ที่พัก  พักบนเรือสำราญ M/S Farah หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่(4): อนุสาวรยี์แห่งเมมนอน - วหิารฮัคเซฟซุต - หุบเขากษัตริย ์- อสีน่า(ค้างคืนบนเรือสำราญ 5*) 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ 
นำท่านนั่งรถโค้ชข้ามไปยังฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนล์ นำท่านชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi 
of Memnon) รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป มี
ความสูงถึง 20 เมตรซึ่งสมัยก่อนเป็นวิหารที่ใช้ฝัง
พระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปีก่อน
คริสตกาลเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ทำให้ตัววิหารทั้ง
หลังพังลงมา เหลือเพียงรูปสลัก 2 รูปเท่านั้น  
ชม  ว ิ ห า ร ฮ ั ค เ ชฟซ ุ ต  ( Temple of Queen 
Hatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ชื ่อ “เซเน
มุท” กว่า 3,500 ปีมาแล้วเป็นที่ประดิษฐานพระศพ
ของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต  รู ้จักในนาม “ราชินี
หนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์ 
ที่รุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์ / นำท่านชม หุบ
ผากษ ัตร ิย ์  (Valley of the Kings & Queens) 
บริเวณหน้าผาธีบัน ภูเขาหินทรายสีแดง ซึ่งฟาโรห์ใช้
เป็นสุสานฝังพระศพและสมบัติล้ำค่ามากมาย โดยใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไปทำ เป็นช่องทางลับ โดย
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ภายในทำเป็นทางเดินเป็นช่วง ๆ และห้องสำหรับวางโลงศพ สมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว หุบผา
กษัตริย์แห่งนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเมื่อมีการขุดค้นพบสุสานของฟาโรห์ตุตันคาเมนในปี 1922 โดย 
ลอร์ด คาร์นาวอน เศรษฐีชาวอังกฤษที่หลงใหลในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณ โดยให้นายฮาวเวิร์ด 
คาร์เตอร์ นักโบราณคดีชาวอเมริกันไปขุดค้นเพื่อหาหลุมผังศพยุวกษัตริย์ที่ไม่เคยมีใครเจอมาก่อน 
โดยใช้เวลาค้นหาตามจุดต่าง ๆ ของหุบผากษัตริย์อยู่ถึง 5 ปีเต็ม จนในที่สุดวันที่ 26 พฤศจิกายน 
1922 จึงค้นพบและเปิดเข้าไปในสุสานที่ยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดเท่าท่ีเคยพบมา 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ 
บ่าย  ล่องเรือสู่ เมืองอีสน่า (Esna) / ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ 

 หลังอาหารค่ำท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบำหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นรำตาม 
 จังหวะอันสนุกสนาน (กิจกรรมนั้นๆขึ้นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ดำเนินการ) 

เข้าสู่ที่พัก   พักบนเรือสำราญ M/S Farah หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่(5): วิหารเอ็ดฟู - วิหารคอมออมโบ (ค้างคืนบนเรือสำราญ 5*) 
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ 
ล่องเรือสู่ เมืองเอ็ดฟู (EDFU) นำท่านนั่งรถม้าเพื่อชม วิหารแห่งเอ็ดฟู (Temple Of Horus Of 
Edfu) วิหารแห่งเอ็ดฟูได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหาร
อียิปต์โบราณที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ที่สุด เนื่องจาก
วิหารแห่งนี้ถูกทรายปกคลุมจนเกือบถึงยอดหัวเสา
อยู่เป็นเวลายาวนาน วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวาย
แด่เทพฮอรัส เทพแห่งสงคราม ซึ่งได้รับการนับถือ
อย่างมากจากชาวอียิปต์ ตัววิหารนี ้ถูกสร้างด้วย
ขนาดที่ใหญ่โต  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ 
บ่าย  นำท่านล่องเรือต่อสู่ เมืองคอมออมโบ (Komombo) ชุมชนที่ตั้งอยู่ติดริมแม่น้ำไนล์  

นำท่ านชม ว ิหารคอมออมโบ (Temple Of 
Komombo) ที่สร้างขึ้นเพื ่อถวายแด่เทพ โซเบ็ก 
เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และผู้สร้างโลก รักษา
โรคภัยไข้เจ็บได้ ซึ่งมีเศียรเป็นจระเข้ และฮาโรริส
หรือเทพฮอรัสเก่าแก่ที่มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพแห่ง
สงคราม เป็นวิหารแห่งเดียวที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพ
สององค์ในสถานที่แห่งเดียวกัน และเนื่องจากวิหาร 
นี้สร้างบนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำไนล์ เป็นบริเวณที่มีจระเข้ชุกชุมในสมัยโบราณ จึงบูชาเทพโซเบกและมี
จระเข้มัมม่ีเก็บรักษาไว้ / เรือออกเดินทางสู่ เมืองอัสวาน 
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ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ  
  หลังอาหารค่ำท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบำหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นรำ ตาม 
  จังหวะอันสนุกสนาน (กิจกรรมนั้นๆขึ้นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ดำเนินการ)    
เข้าสู่ที่พัก  พักบนเรือสำราญ M/S Farah หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่(6): อัสวาน - เขื่อนยักษ์ High Dam –เสาหินโอบิลสิก์ - วหิารฟิเล - ล่องเรือเฟลุคกะ  
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ   
  นำท่านชม เขื่อนยักษ์ (High Dam)เขื่อนยักษ์ซ่ึงสร้างในปี ค.ศ. 1960 โดยได้รับความช่วยเหลือจาก

ประเทศรัสเซีย ด้านบนกว้าง 40 เมตร ฐานว้าง 80 
เมตร สูงถึง 111 เมตร ยาว 3,830 เมตร ขวางกั้น
แม่น้ำไนล์ทั้งสายให้กลายเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดยักษ์ 
ใช ้ผล ิตไฟฟ ้าจากพล ั งน ้ ำ  โดยสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้หมื่นล้านกิโลวัตต์ต่อปี / ชม เสาหิน
โอบิลิสก์ (Unfinished Obelisk) แกะสลักจาก
หน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เสาโอบิลิสก์นี้เป็นอนุสาวรีย์ชนิดหนึ่งของอียิปต์ โบราณ สร้างขึ้นเพื่อเป็น
การบูชาแด่เทพอามุน-รา หรือสุริยะเทพ / นำท่านล่องเรือสู่ วิหารแห่งฟิเล (Philae Temple) 
ที่ตั้งอยู่บนเกาะศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งฟาโรห์ในราชวงศ์ปโตเลมีสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพีไอซิส บริเวณรอบ
วิหารประกอบไปด้วยเสาระเบียง (COLONNADES) ซึ่งสลักลวดลายเกี่ยวกับพิธีบูชาเทพเจ้าและซุ้ม
ประตูวิหารขนาดใหญ่ วิหารแห่งนี้ได้รับการบูรณะจากนักโบราณคดีด้วยการย้ายตัววิหารจากที่ตั้ง
เดิม ซึ่งถูกน้ำท่วมเป็นเวลากว่า 70 ปีหลังการสร้างเขื่อนอัสวาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ 
บ่าย  นำท่านล่องเรือใบโบราณ หรือที ่เรียกกันว่า เรือเฟลุคกะ (Felluca) ไปตามแม่น้ำไนล์ ชม

บรรยากาศโรแมนติกของเมืองอัสวานและแม่น้ำไนล์ ระหว่างทางท่านสามารถบันทึกภาพสุสานของ
อากาข่าน อดีตผู้นำศาสนาอิสลามนิกายอิสไมเลีย ผ่านชมเกาะช้าง (Elephantine Island) ที่ตั้ง
ชุมชนแห่งแรกของอัสวาน เมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้ว ปัจจุบันเป็นสวนพฤกษศาสตร์(Botanical 
Gardens)  ซึ่งเต็มไปด้วยไม้หายากนานาพันธุ์ นานาชนิด สุสานอากาข่าน รวมไปถึงวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวเมืองอัสวาน 
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ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญ 
เข้าสู่ที่พัก   บนเรือสำราญ M/S Farah หรือเทียบเท่า 
 

วันที ่(7): อัสวาน – อาบูซิมเบล - วหิารอาบูซิมเบล – วิหารพระนางเนเฟอตารี - อสัวาน 
 

04.00 น.  นำท่านนั่งรถโค้ชออกเดินทางสู่ เมืองอาบูซิลเบล / อาหารเช้าแบบBox Breakfast 
07.30 น. เดินทางถึง เมืองอาบูซิลเบล (Abu Simbel)  
  นำท่านชม วิหารอาบูซิมเบล (Abu Simbel Temple) อายุเก่าแก่กว่า 3,100 ปีที่ฟาโรห์รามเซส

ที่ 2 มหาราชสร้างขึ้น เพื่อถวายแด่เทพรา – ฮอรัคตี้ เทพแห่งแสงอาทิตย์ยามเช้า วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่
ใต้สุดของอียิปต์ ตัววิหารตั้งอยู่บนหน้าผาริมทะเลสาบนาซเซอร์ ด้านหน้าของวิหารจะมีรูปสลักหิน
ขนาดใหญ่ สูงถึง 33 เมตรของฟาโรห์รามเซสที่ 2 ภายในวิหารจะเต็มไปด้วย  รูปสลักหินบรรยาย
เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในรัชสมัยของฟาโรห์รามเซสที่ 2 เช่น สงครามที่สมรภูมิคาเดช ด้านในสุด
ของวิหารเป็นที่ประดิษฐานรูปสลักหินของเทพเจ้า 4 องค์และหนึ่งในนั้น คือฟาโรห์รามเซสที่ 2 ซึ่ง
ทุกปีในตอนรุ่งเช้าของวันที่ 22 ก.พ. และ 22 ต.ค. จะมีลำแสงของดวงอาทิตย์สาดส่องมาที่รูปปั้น
เหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการทางการคำนวณของชาวอียิปต์โบราณ 
ชม วิหารพระนางเนเฟอตารี (Nefertari Temple) ซึ่งฟาโรห์รามเซสที่ 2 สร้างไว้เป็นอนุสรณ์แด่
มเหสีเอกของพระองค ์ 

 
 
 
 
 
 
 

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัสวาน (Aswan) เมืองสถานที่ตั้งของเขื่อนยักษ์ และถือเป็นที่พักผ่อน
อันสวยงาม อากาศดีตลอดปี 

14.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  เข้าสู่ที่พักโรงแรม Movenpick Aswan Hotel หรือเทียบเท่า  
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  
วันที ่(8):     อัสวาน - บินภายใน - ไคโร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ - ปอ้มซิทาเดล - สเุหรา่แห่ง 
                โมฮัมหมัดอาลี - ตลาดข่านอัลคาลลีี่ – สนามบินไคโร 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไคโร โดยเที่ยวบิน MS 392  
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10.20 น. เดินทางถึง เมืองไคโร นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของอียิปต์ (Egyptian Museum) 
ซึ่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุไว้กว่าแสนชิ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเก่าแก่หลายพันปี แสดงถึงอารย
ธรรมอียิปต์โบราณอันรุ่งเรืองในอดีต โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งห้องจัดแสดง สมบัติล้ำค่าของฟาโรห์ตุตันคาเมน 
ซึ่งรวบรวมเครื่องใช้ต่าง ๆ ของฟาโรห์องค์นี้ไว้อย่าง
ครบถ้วน เช่น บัลลังก์ทองลงยาประดับด้วยหินอัญ
มณี โถใส ่น ้ำหอม ทำจากหินอ ่อนอลาบ ัสเตอร์
แกะสลัก เตียงนอนเก้าอี้ ทำด้วยไม้ห่อหุ้มทองคำ ชม 
หีบศพทองคำฟาโรห์ตุตันคาเมน ซึ่งแกะสลักอย่างสวยงามเหมือนพระองค์จริง ชม หน้ากากทองค า
ลงยา ผลงานศิลปะชิ้นเอกอุของช่างอียิปต์โบราณ มี
ความงดงามมาก ใช้สำหรับสวมศีรษะมัมมี่ของฟาโรห์ 
นอกจากนั้นยังมีเครื่องประดับสวยงามจำนวนมาก 
เช่น แหวน สร้อยข้อมือ สร้อยคอ ฝีมือปราณีต  
พิเศษ ! รวมค่าเข้าชม ห้องแสดงมัมม่ี ในพิพิธภัณฑ์
แห่งนี้มีจัดแสดง อยู่ 11 ร่าง จัดแสดงอยู่ภายในโลง
แก้ว ที่น่าสนใจที่สุดคือมัมมี่ฟาโรห์รามเซสที่ 2   
นำท่านชม ป้อมซาลาดีนหรือป้อมซิทาเดล (Citadel) ป้อมแห่งนี้ ถูกสร้างข้ึนในปี 1176 สร้างโดย
กษัตริย์ซาลาดิน โดยใช้หินจากปิรามิด แห่งกีซ่ามาสร้างกำแพง เพ่ือเป็นป้อมปราการป้องกันประเทศ
จากสงคราม 
นำท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (Mohamed 
Ali Alabaster Mosque) เป็นสุเหร่าที ่ใหญ่และสูง
ที่สุดในกรุงไคโร ตัวอาคารสร้างจากหินอลาบาสเตอร์ 
(Alabaster) ตรงกลางเป็นรูปสี ่เหลี ่ยมมีโดมขนาด
ใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร ตกแต่ง
ด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  นำท่านช้อปปิ ้งสินค้าพื ้นเมืองอันงดงาม ณ ตลาด

ข ่ าน อั ลคาล ี ลี่  (Khan el-Khalili Bazaar)ท ่ าน
สามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองสวยงามมากมาย ไม่ว่า
จะเป็นขวดน้ำหอมที่ทำด้วยมือ สินค้าต่าง ๆ ที่ทำจาก
หนังอูฐ เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลาย
แบบอาหรับ พรม และของที่ระลึกต่าง ๆ 

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 

20.30 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน 
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วันที ่ (9) ไคโร - มัสกัต - กรุงเทพฯ   
 

01.25 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงมัสกัต โดยเที่ยวบิน WY 408 
07.15 น.  เดินทางถึง กรุงมัสกัต เพ่ือแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน (ใช้เวลาแวะเปลี่ยนเครื่อง 2 ขม.) 
09.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน WY 815 
17.45 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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อัตราค่าบริการทัวร์อียิปต์ 9 วัน (WY) 
 

 

อัตรานี้รวม 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบิน และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุใน
รายการ  

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอียปต์ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า  
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ   
7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าที่บริการและอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้น

เครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        

อัตรานี้ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง 
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จา่ยอื่นๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ 

กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  
เงื่อนไข 
การสำรองที่ 

งวดที่ 1 : สำรองที่นั่ง มัดจำทา่นละ 30,000 บาท    
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงนิและสำเนาหนา้หนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02– 678 – 6100  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การชำระเงิน 1.โอนผ่านบัญชธีนาคาร  
          ชื่อบัญชี: บริษัท บไีลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จำกัด 
 ประเภทบญัชี: ออมทรัพย์ 

รายละเอียดอัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป ราคา (บาท) ราคา (บาท)** 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ   88,800.- 96,800.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   86,800.- 94,800.- 

เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ   84,800.- 92,800.- 

พักห้องเดี่ยวเพ่ิมจากค่าทัวร์ท่านละ   30,000.- 30,000.- 

mailto:sp@beelinetour.com
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                     SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดษิฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 

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

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดนิทาง 
นับตั้งแต่วนัทีบ่ริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะดำเนนิการคืนเงนิให้ผู้ชำระเงินมัดจำภายใน 
15 วันทำการ  
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเปน็ชื่อเดียวกับผูโ้อนเงินมัดจำเท่านั้น) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษทัจะดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรุ๊ปทวัร์เดินทางกลบัมาถึง
ประเทศไทย 
       - เอกสารการรับเงินคืน สำเนาบัตรประชาชนผูโ้อนเงินมัดจำพร้อม เซ็นรับรองสำเนา  
       - สำเนาหน้าสมดุบัญชีผู้โอนเงินมัดจำ (ชื่อบัญชีจะต้องเปน็ชื่อเดียวกับผูโ้อนเงินมัดจำเท่านั้น) 
 

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

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ให้มากที่สุด  
2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่
ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้  
3. รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากทางบริษัท ฯ และทางต่างประเทศ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่ง
กับสายการบิน และโรงแรมที่พักรวมถึงร้านอาหารและเมนูอาหาร อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะปรับเปลี่ยนแปลงได้ตามความ 
เหมาะสม  
4. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระแล้ว  
5. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านชำรุด (อาทิ ขาด เปียกน้ำ) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุก
กรณี 

 

mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour
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เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอยีปิต์  
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 3 อาทิตย์ ท้ังนี้ระยะเวลาการพจิารณาวีซ่าขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของสถานทูต ) 

 

1. หนังสือเดินทางท่ีเหลอือายุใช้งานได้เกนิ 6 เดือนขึน้ไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย 
2. รูปถ่ายสีหน้าตรงปัจจุบัน พืน้ฉากหลงัรูปต้องมีสีขาวเท่านั้น รูปจะต้องเป็นภาพท่ีคมชัดห้ามสวมแว่น

สายตา ห้ามมีเงา ห้ามถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพวิเตอร์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2*2 นิว้ จ านวน 
2 รูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะบัตร / 
ใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล / เอกสารเพิม่เติมกรณีอืน่ ๆ  

4. ส าเนาบัตรประชาชน  
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
6. สูติบัตร (ส าหรับเด็กต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)  
7. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิม่เติม

ดังนี ้
- เด็กเดินทางกบับุคคลอืน่ บิดามารดาต้องท าหนังสือแสดง

ความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกบัใคร มี
ความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว ไม่ต้องระบุวัน และประเทศท่ีเดินทาง 

- เด็กเดินทางกบับิดา มารดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ
เท่านั้นและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  ไม่ต้องระบุวนั และประเทศท่ี
เดินทาง 

- เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาต้องท าหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขตหรืออ าเภอ
เท่านั้นและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  ไม่ต้องระบุวัน และประเทศท่ี
เดินทาง 

- กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพือ่เป็นการยืนยัน 
- ให้แนบส าเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบส าเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่) 

8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น** 
จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต)           โดย
ไม่ต้องระบุวัน และประเทศท่ีเดินทาง 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกจิการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือผู้ประกอบกจิการ คัด

ส าเนาไม่เกนิ 3 เดือน 
- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีช่ือผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 
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- กรณีท่ีเป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการท างานจากนายจ้าง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการ
ว่าจ้าง  เงินเดือน พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น และช่ือสะกดตรงตามหน้า Passport ระบุวันเดินทางไป
และกลบั 

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษาน้ันว่าก าลังศึกษาอยู่ระบุช้ันปีท่ีศึกษา 

พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้นและช่ือสะกดตรงตามหน้า Passport 
- กรณีเป็นแม่ค้า, ท าธุรกจิส่วนตัว, ท าอาชีพอสิระ ต้องพมิพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาองักฤษและ

ช่ือสะกดตรงตามหน้า Passport 
9. หลกัฐานการเงิน  
- 9.1หนงัสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ ใช้สกลุเงิน 

บาทหรือยูโร 
** 

10. ในกรณีท่ีมีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิม่เติมดังนี้ 
- จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พมิพ์เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น และช่ือสะกดตรงตามหน้า Passport 
- หลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์ของผู้เดินทางกบัผู้รับรองค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคล

ในครอบครัวเดียวกนั (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้ / สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส 
รับรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่ , ยา่, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อก าหนดในข้อ 9 ท่ีจะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย 
พร้อมทั้งใน หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องระบุช่ือผู้ถูก
รับรองค่าใช้จ่าย ด้วย 
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เดินทางกรุ๊ป        ติดต่อเซลคุณ    

 

ข้อมูลส่วนตัว 
• ชื่อ-นามสกลุ            

• ชื่อ-นามสกลุเดมิ หรือ ชื่อ-สกลุ กอ่นแต่งงาน  (  ) ไม่ม ี (  ) ม ี ระบชุื่อ-นามสกลุ     

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

• ที่อยู่ปัจจบุนัสามารถติดต่อได้          

         รหสัไปรษณีย์    

• ที่อยู่ตามบตัรประชาชน/ทะเบยีนบ้าน          

.         รหสัไปรษณีย์    

• เบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน   เบอร์แฟกซ์.    มือถือ    

• อีเมล์             

• สถานภาพ (  ) โสด   (  ) แต่งงานไมจ่ดทะเบียน   (  ) แต่งงานจดทะเบียน 

  (  ) หม้าย / มา่ย (  ) หย่าร้าง (  ) แยกกนัอยู ่
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ช่ือ – นามสกุล ___________________________________________________________________ 
 

เบอร์โทร. ________________________________  E-mail:________________________________ 
 
แบบสอบถาม เร่ืองอาหารที่ไม่ทาน  หรือ อาหารที่แพ้ 

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

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

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

□   ไม่ทานเน้ือหม ู(No Pork)   □   แพ ้ป ู(No Crab) 

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

□   ทานอาหารเจ (Vegan) 

□   แพอ้าหาร ประเภท ___________________________________________________________ 

□   อ่ืนๆ โปรดระบุ ______________________________________________________________ 
                                 ---------------------------------------------- 
แบบสอบถามเร่ืองห้องพกั 

□   Single Room หอ้งพกัเด่ียว (1 หอ้ง มี 1 เตียง พกั 1 ท่าน) 

□   Double Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 1 เตียงใหญ่ พกั 2 ท่าน) 

□   Twin Room หอ้งพกัคู่ (1 หอ้ง มี 2 เตียง พกั 2 ท่าน) 

□   Triple Room หอ้งพกั 3 ท่าน (1 หอ้ง มี 2 เตียง + 1 เตียงเสริม พกั 3 ท่าน)  
       ---------------------------------------------- 

แบบสอบถามเร่ืองที่นั่งบนสายการบิน (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของสายการบิน) 

□   ริมหนา้ต่าง 

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


