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79,800. - 21 – 29 ก.ย. 62 

84,800. - 19 – 27 ต.ค. 62 

88,800. - 
 

16 – 24 พ.ย. 62 , 05 – 13 ธ.ค. 62 , 18 – 26 ม.ค. 63 , 08 – 16 ก.พ. 63 ,  
21 – 29 มี.ค. 63 

96,800. - 28 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 , 11 – 19 เม.ย. 63 

 

วันที ่(1) :    กรุงเทพฯ – มัสกัต – ไคโร 
วันที ่(2) :    กิซ่า – มหาพรีะมดิ – สฟงิซ ์– ข่ีอูฐ – พีระมดิซัคคาร่า – เมมฟิส – โรงงานท ากระดาษปาปรีุส –  

      โรงงานผลติหัวน  าหอม 
วันที ่(3) :    ไคโร – ลักซอร ์– วิหารคารนัค – วหิารลักซอร์ – (พักค้างคืนบนเรือส าราญ 5*) 
วันที ่(4) :    อนุสาวรีย์แหง่เมมนอน – หบุผากษตัริย ์– วิหารฮัคเชฟซตุ – อีสน่า - (พักค้างคืนบนเรือส าราญ 5*) 
วันที ่(5) :    วิหารแหง่เอด็ฟ ู– วิหารคอมออมโบ - (พักค้างคืนบนเรือส าราญ 5*) 
วันที ่(6) :    อัสวาน – เช่ือนยักษ์ High Dam – วิหารแห่งฟิเล – ชมเสาหินโอบิลิสก์ – ล่องเรอืเฟลุคกะ –  

      (พักค้างคืนบนเรือส าราญ 5*) 
วันที ่(7) :    อัสวาน – วิหารอาบซูมิเบล – อสัวาน   
วันที ่(8) :    อัสวาน – บินภายใน – ไคโร – ป้อมซิทาเดล – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมดัอาลี –  

      พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาตอิียิปต์ รวมเข้าชมห้องมัมมี่ – ข่านเอลคาลีลี่ 
วันท่ี (9) :    ไคโร - มัสกัต – กรุงเทพฯ    

Otaru, Hokkaido 

แกรนด์ อียิปต์ 9 วัน 7 คืน 

*พักโรงแรม 5 ดาว รวมทิปคนขับรถ+ไกด์ท้องถิ่น น  าดื่มวันละ 2 ขวด 
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วันที่ (1) กรุงเทพฯ  – มัสกัต – ไคโร    
 

06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินโอมาน แอร์ ประตู 9 แถว T  
09.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมัสกัต โดยเท่ียวบินท่ี WY 818 (Boeing 787 – Dream Liner) 
 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 5 ชม. 55 นาที) 
12.00 น. เดินทางถึง กรุงมัสกัต เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน (ใช้เวลาเปล่ียนเครื่อง 2 ชม. 45 นาที) 
14.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไคโร โดยเท่ียวบินท่ี WY 405 (Airbus 330) 
 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 4 ชม. 15 นาที) 
17.00 น. เดินทางถึง กรุงไคโร (Cairo) เป็นเมืองหลวงของอียิปต์ อยู่ริมฝ่ังแม่น ้าไนล์ มีประชากรมากถึง 15.2  
 ล้านคน "ไคโร" ในภาษาอาหรับมีความหมายว่า'ชัยชนะ'  
 (เวลาท่ีประเทศอียิปต์ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.) 
ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Steigenberger Pyramids Hotel หรือเทียบเท่า 5*  
 

วันที่ (2) กิซ่า – มหาพีระมิด – สฟิงซ์ – ขี่อูฐ – พีระมิดซัคคาร่า – เมมฟิส – โรงงานท ากระดาษปาปีรุส – 
โรงงานผลิตหัวน  าหอม  

 

 
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ชม เมืองกิซ่า (Giza) เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศอียิปต์ ตั งอยู่บนฝ่ังตะวันตกของแม่น ้า

ไนล์ ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมืองไคโร เป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมของ
อียิปต์ 

 น้าท่านเข้าชม มหาพีระมิด (Great Pyramid) เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกท่ีมีช่ือเสียงหมู่มหา
ปีรามิด มี 3องค์ ถูกสร้างมานานกว่า4,500ปี เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์3องค์ คือฟาโรห์ คีออปส์ 
ฟาโรห์เคฟเรน และฟาโรห์ไมเครานุส ซึ่งองค์ฟาโรห์แห่งอียิปต์โบราณ สร้างขึ นเพื่อเก็บพระบรมศพ
ของกษัตริย์แห่งอียิปต์โบราณ ใช้เวลาก่อสร้างทั งสิ น 30ปี นับเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิ่งใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุด
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ของโลก มีลักษณะเป็นกรวยเหล่ียมขนาดใหญ่ เป็นส่ิงมหัศจรรย์ของยุคโบราณส่ิงเดียวเท่านั นท่ีมีอายุ
ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน 

 ชม สฟิงซ์ กิซ่า (Great Sphinx Of Giza) สฟิงค์และหมู่มหาปิรามิดแห่งเมืองกิซ่าชมสฟิงซ์ ท่ี
แกะสลักจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนศีรษะเป็นพระพักตร์ขององค์ฟาโรห์ แต่ล้าตัวเป็นสิงห์โต มีหน้าท่ี
เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ ล้าตัวเป็นสิงห์โตหมอบเพศผู้แสดงถึงอ้านาจ ท่ีบริเวณท่ีราบสูงกิซ่านี  มี
เพียงตัวเดียวเท่านั น ขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกยาว 73ม สูง 20ม แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียว  
พิเศษ !! ให้ท่านได้สนุกสนานกับการ ขี่อูฐกลางทะเลทราย โดยมีหมู่มหาพีระมิดเป็นฉากหลัง ซ่ึง
เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจยิ่ง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื นเมือง 
บ่าย น้าท่านชม พีระมิดซัคคาร่า (Saqqara) หรือ      

พีรามิดขั นบันได เป็นปิรามิดท่ีเก่าแก่ท่ีสุด ใช้เป็นท่ี
ฝังพระศพฟาโรห์และราชวงศ์จากเมืองหลวง อิมโฮ
เทป (Imhotep) ภายในพีระมิดมีส่ิงก่อสร้างเป็น
ห้องซ่อนอยู่ข้างใน เพื่อให้เป็นท่ีประทับอย่างแสน
สบายของฟาโรห์ในโลกแห่งความตาย มีทั งโบสถ์,      
ห้องจัดงานเลี ยง, ตามผนังสลักเป็นรูปเรื่องราวต่างๆ 
เกี่ยวกับองค์ฟาโรห์อย่างงดงาม 
น้าท่านชม เมืองเมมฟิส (Memphis) เป็นเมืองหลวงแรกของอาณาจักรอียิปต์โบราณ ปัจจุบันไม่
เหลือร่องรอยของเมืองรุ่งเรืองให้เห็น มีแต่พิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ ท่ีขุดพบในเมืองและบริเวณ
ใกล้เคียงให้ได้เย่ียมชม 

 น้าท่านเข้าชมศูนย์กลางการท้า โรงงานท ากระดาษปาปีรุส (Papyrus) ศูนย์กลางท่ีจัดท้ากระดาษ  
ปาปิรุส ณ สถาบันปาปิรุส ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ปาปิรุส ของกรุงไคโร ก่อตั งขึ นในปี1968 โดย Dr Hasan 
Ragab เพื่อให้คนได้รู้เกี่ยวกับศิลปะโบราณในการท้าต้นกก พบกับการสาธิตเกี่ยวกับวิธีการปลูกต้นกก 
ซึ่งเป็นพืชท่ีส้าคัญกับคนของอียิปต์และถูกน้ามาใช้ส้าหรับการเขียนโดยชาวอียิปต์โบราณ ,ได้รับรู้
เกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของต้นกก ท่ีมีส้าคัญในชีวิตของชาวอียิปต์ ชมการสาธิตวิธีท้ากระดาษ
ปาปิรุส ซึ่งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท้าจากต้นกก ใช้บันทึกข้อความสรรเสริญเทพเจ้าและ
เหตุการณ์ในสมัยอียิปต์โบราณ 

 ชม โรงงานผลิตหัวน  าหอม (Perfume Factory) ซึ่งกล่าวกันว่าการท้าน ้าหอมแบบนี สืบทอดมา
ตั งแต่สมัย พระนางคลีโอพัตรา และยังเป็นศูนย์กลาง แหล่งผลิดหัวน ้าหอมขนาดใหญ่ให้กับยี่ห้อแบ
รนด์เนมดังๆ หลายยี่ห้ออีกด้วย 

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ภัตตาคาร 
เข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม Steigenberger Pyramids Hotel หรือเทียบเท่า 5*  
 
 



  Update 31-05-19 

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

วันท่ี (3)  ไคโร – ลักซอร์ – วิหารคารนัค – วิหารลักซอร์ – (พักค้างคืนบนเรือส าราญ 5*)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า Box Breakfast / เดินทางสู่สนามบิน 
07.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลักซอร์ โดยเท่ียวบินท่ี MS 361 
08.40 น. เดินทางถึง เมืองลักซอร์ (Luxor) เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรอียิปต์โบราณท่ีเคยรุ่งเรืองอยู่เมื่อ

กว่า 5,000 ปีมาแล้ว 
 เดินทางสู่ท่าเรือริมฝ่ังแม่น ้าไนล์ เพื่อเช็คอินลงเรือส าราญ 5 ดาว ซึ่งเต็มไปด้วยส่ิงอ้านวยความสะดวก

ครบครัน ห้องพักท่ีสะดวกสบาย ห้องอาหารขนาดใหญ่ท่ีจะน้าท่านพบกับความประทับใจกับ
ทัศนียภาพแสนงดงามของริมสองฟากฝ่ังแม่น ้าไนล์ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ 
16.00 น. น้าท่านชม วิหารคารนัค (Temple Of Karnak) ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก โดยเนื อท่ีเฉพาะตัวมหาวิหารเอก

หลังเดียวก็มีอาณาบริเวณถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอท่ีจะน้าโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางไว้ได้ถึง 10 
หลัง มหาวิหารแห่งนี เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 1 เพื่อถวายแด่เทพอามอน -รา เมื่อกว่า 
3,600 ปีมาแล้ว หลังจากนั น ฟาโรห์องค์ต่าง ๆ ก็สร้างเพิ่มเติม ท้าให้วิหารมีขนาดใหญ่โตขึ นอย่างมาก 
โดยเฉพาะในสมัยของฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 2 พระนางฮัทเชปซุท และฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 3 จนถึงสมัยพระ
เจ้ารามเซสท่ี 2 

 ชม วิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ  
เช่นกัน วิหารแห่งนี ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาด
ใหญ่ และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสท่ี 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชม
เสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ 

ค้่า รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ  
หลังอาหารค่ าท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบ าหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นร าตามจังหวะ
อันสนุกสนาน (กิจกรรมนั นๆขึ นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ด าเนินการ) 
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เข้าสู่ท่ีพัก พักบนเรือส าราญ หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี  (4)   อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน – หุบผากษัตริย์ – วิหารฮัคเชฟซุต – อีสน่า - (พักค้างคืนบนเรือส าราญ 5*) 
 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ 
น้าท่านนั่งรถโค้ชข้ามไปยังฝ่ังตะวันตกของแม่น ้าไนล์  
น้าท่านชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป มี
ความสูงถึง 20 เมตรซึ่งสมัยก่อนเป็นวิหารท่ีใช้ฝังพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสท่ี 3 แต่เมื่อ 27 ปี
ก่อนคริสตกาลเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ท้าให้ตัววิหารทั งหลังพังลงมา เหลือเพียงรูปสลัก 2 รูปเท่านั น  
น้าท่านชม หุบผากษัตริย์ (Valley Of The King) บริเวณหน้าผาธีบัน ภูเขาหินทรายสีแดง ซึ่ง
ฟาโรห์ใช้เป็นสุสานฝังพระศพและสมบัติล ้าค่ามากมาย โดยใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไปท้าเป็นช่องทาง
ลับ โดยภายในท้าเป็นทางเดินเป็นช่วง ๆ และห้องส้าหรับวางโลงศพ สมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัว 
หุบผากษัตริย์แห่งนี มีช่ือเสียงไปท่ัวโลกเมื่อมีการขุดค้นพบสุสานของฟาโรห์ตุตันคาเมนในปี 1922 โด
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ยลอร์ด คาร์นาวอน เศรษฐีชาวอังกฤษท่ีหลงใหลในประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณ โดยให้นายฮาวเวิร์ด 
คาร์เตอร์ นักโบราณคดีชาวอเมริกันไปขุดค้นเพื่อหาหลุมผังศพยุวกษัตริย์ท่ีไม่เคยมีใครเจอมาก่อน 
โดยใช้เวลาค้นหาตามจุดต่าง ๆ ของหุบผากษัตริย์อยู่ถึง 5 ปีเต็ม จนในท่ีสุดวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
1922 จึงค้นพบและเปิดเข้าไปในสุสานท่ียังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีเคยพบมา  
ชม วิหารฮัคเชฟซุต (Temple of Queen Hatshepsut) ออกแบบโดยสถาปนิก ช่ือ “เซเนมุท” 
กว่า 3,500 ปีมาแล้วเป็นท่ีประดิษฐานพระศพของ ฟาโรห์หญิงฮัตเชพซุต  รู้จักในนาม “ราชินี
หนวด” ฟาโรห์หญิงองค์เดียวในประวัติศาสตร์อียิปต์ ท่ีรุ่งเรืองมากในสมัยของพระองค์ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ  
บ่าย  ล่องเรือสู่ เมืองอีสน่า (Esna) / ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ 

หลังอาหารค่ าท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบ าหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นร าตาม
จังหวะอันสนุกสนาน (กิจกรรมนั นๆขึ นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ด าเนินการ) 

เข้าสู่ท่ีพัก  พักบนเรือส าราญ หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี  (5)       วิหารแห่งเอ็ดฟู – วิหารคอมออมโบ - (พักค้างคืนบนเรือส าราญ 5*) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ 

ล่องเรือสู่ เมืองเอ็ดฟู (Edfu)  
น าท่านนั่งรถม้า เพื่อชม วิหารแห่งเอ็ดฟู (Temple Of Horus Of Edfu) วิหารแห่งเอ็ดฟูได้รับ
การยกย่องว่าเป็นวิหารอียิปต์โบราณท่ียังคงสภาพสมบูรณ์ท่ีสุด เนื่องจากวิหารแห่งนี ถูกทรายปก
คลุมจนเกือบถึงยอดหัวเสาอยู่เป็นเวลายาวนาน วิหารแห่งนี สร้างขึ นเพื่อถวายแด่เทพฮอรัส เทพแห่ง
สงคราม ซึ่งได้รับการนับถืออย่างมากจากชาวอียิปต์ ตัววิหารนี ถูกสร้างด้วยขนาดท่ีใหญ่โต / น้าท่าน
นั่งรถม้ากลับมายังเรือ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ 
บ่าย  น้าท่านล่องเรือต่อสู่ เมืองคอมออมโบ (Komombo) ชุมชนท่ีตั งอยู่ติดริมแม่น ้าไนล์ 
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16.00 น.  น้าท่านชม วิหารคอมออมโบ (Temple Of 
Komombo) ท่ีสร้างขึ นเพื่อถวายแด่เทพ โซ
เบ็ก เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และผู้สร้างโลก 
รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ ซึ่งมีเศียรเป็นจระเข้  
และฮาโรริสหรือเทพฮอรัสเก่าแก่ท่ีมีเศียรเป็น
เหยี่ยว เทพแห่งสงคราม เป็นวิหารแห่งเดียวที่
สร้างขึ นเพื่อบูชาเทพสององค์ในสถานท่ีแห่ง
เดียวกัน และเนื่องจากวิหารนี สร้างบนเนินเขา
ริมฝ่ังแม่น ้าไนล์ เป็นบริเวณท่ีมีจระเข้ชุกชุมในสมัยโบราณ จึงบูชาเทพโซเบกและมีจระเข้มัมมี่เก็บ
รักษาไว้ / เรือออกเดินทางสู่ เมืองอัสวาน 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ   
  หลังอาหารค่ าท่านสามารถร่วมกิจกรรมบนเรือ อาทิ ชมระบ าหน้าท้อง หรือ ร่วมเต้นร า ตาม

จังหวะอันสนุกสนาน (กิจกรรมนั นๆขึ นอยู่กับทางเรือเป็นผู้ด าเนินการ)    
เข้าสู่ท่ีพัก  พักบนเรือส าราญ หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ี  (6)  อัสวาน – เชื่อนยักษ์ High Dam – วิหารแห่งฟิเล – ชมเสาหินโอบิลิสก์ – ล่องเรือเฟลุคกะ - 
(พักค้างคืนบนเรือส าราญ 5*) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ  
   ชม High Dam เขื่อนยักษ์ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1960 แม่น ้าไนล์ทั งสายให้กลายเป็นอ่างเก็บน ้าขนาด

ยักษ์ ใช้ผลิตไฟฟ้าจากพลังน ้า โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้หมื่นล้านกิโลวัตต์ต่อปี   
  น าท่านล่องเรือสู่วิหารแห่งฟิเล (Philae Temple)  ท่ีตั งอยู่บนเกาะศักด์ิสิทธิ์ ซึ่งฟาโรห์ใน

ราชวงศ์ปโตเลมีสร้างขึ นเพื่อถวายแด่เทพีไอซิส บริเวณรอบวิหารประกอบไปด้วยเสาระเบียง 
(Colonnades) ซึ่งสลักลวดลายเกี่ยวกับพิธีบูชาเทพเจ้าและซุ้มประตูวิหารขนาดใหญ่ วิหารแห่งนี 
ได้รับการบูรณะจากนักโบราณคดีด้วยการย้ายตัววิหารจากท่ีตั งเดิม ซึ่งถูกน ้าท่วมเป็นเวลากว่า 70 ปี
หลังการสร้างเข่ือนอัสวาน 
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  ชม เสาหินโอบิลิสก์ (Unfinished Obelisk) แกะสลัก
จากหน้าผาซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ เสาโอบิลิสก์นี เป็นอนุสาวรีย์
ชนิดหนึ่งของอียิปต์โบราณ สร้างขึ นเพื่อเป็นการบูชาแด่
เทพอามุน-รา หรือ   สุริยะเทพ 

13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ 
16.00 น.  น้าท่าน ล่องเรือใบโบราณ หรือท่ีเรียกกันว่า เรือเฟลุคกะ (Felucca) ผ่านชมสวนพฤกสศาสตร์ 

(Botanical Gardens) เป็นท่ีศูนย์รวมพันธ์ไม้นานาชนิด สุสานอากาข่าน รวมไปถึงวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชาวเมืองอัสวาน 

ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารบนเรือส้าราญ   
เข้าสู่ท่ีพัก  พักบนเรือส าราญ หรือเทียบเท่า 
 

วันที่  (7)  อัสวาน – วิหารอาบูซิมเบล - อัสวาน  
 
 
 
 
 
 
 
04.00 น.  น้าท่านนั่งรถโค้ชออกเดินทางสู่ เมืองอาบูซิลเบล / อาหารเช้าแบบBox Breakfast 
07.30 น. เดินทางถึง เมืองอาบูซิลเบล  

น้าท่านชม วิหารอาบูซิมเบล อายุเก่าแก่กว่า 3,100 ปีท่ีฟาโรห์รามเซสท่ี 2 มหาราชสร้างขึ น เพื่อ
ถวายแด่เทพรา – ฮอรัคตี  เทพแห่งแสงอาทิตย์ยามเช้า วิหารแห่งนี ตั งอยู่ใต้สุดของอียิปต์ ตัววิหาร
ตั งอยู่บนหน้าผาริมทะเลสาบนาซเซอร์ ด้านหน้าของวิหารจะมีรูปสลักหินขนาดใหญ่ สูงถึง 33 เมตร
ของฟาโรห์รามเซสท่ี 2 ภายในวิหารจะเต็มไปด้วย  รูปสลักหินบรรยายเหตุการณ์ส้าคัญต่าง ๆ ในรัช
สมัยของฟาโรห์รามเซสท่ี 2 เช่น สงครามท่ีสมรภูมิคาเดช ด้านในสุดของวิหารเป็นท่ีประดิษฐานรูป
สลักหินของเทพเจ้า 4 องค์และหนึ่งในนั น คือฟาโรห์รามเซสท่ี 2 ซึ่งทุกปีในตอนรุ่งเช้าของวันท่ี 22 
ก.พ. และ 22 ต.ค. จะมีล้าแสงของดวงอาทิตย์สาดส่องมาท่ีรูปปั้นเหล่านี  แสดงให้เห็นถึงความเจริญ
ทางวิทยาการทางการค้านวณของชาวอียิปต์โบราณ  
ชม วิหารพระนางเนเฟอตารี (Nefertari Temple) ซึ่งฟาโรห์รามเซสท่ี 2 สร้างไว้เป็นอนุสรณ์แด่
มเหสีเอกของพระองค์  
น าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัสวาน (Aswan) เมืองสถานท่ีตั งของเขื่อนยักษ์ และถือเป็นที่พักผ่อน
อันสวยงาม อากาศดีตลอดปี 

14.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย  เข้าสู่ที่พักโรงแรม Aswan at Isis Island หรือเทียบเท่า 
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ค้่า  รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 

วันที ่(8) อัสวาน – บินภายใน – ไคโร – ป้อมซิทาเดล – สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ    

     อียิปต์ รวมเข้าชมห้องมัมม่ี – ข่านเอลคาลีลี่  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไคโร โดยเท่ียวบิน MS 392 (ใช้เวลาบิน ประมาณ 1 ชม. 20 นาที) 
10.20 น. เดินทางถึง เมืองไคโร 
 น้าท่านชม ป้อมซาลาดีนหรือป้อมซิทาเดล (Citadel) ป้อมแห่งนี  ถูกสร้างขึ นในปี 1176 สร้างโดย

กษัตริย์ซาลาดิน โดยใช้หินจากปิรามิด แห่งกีซ่ามาสร้างก้าแพง เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันประเทศ
จากสงคราม 
น้าท่านชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี (Mohamed Ali Alabaster Mosque) เป็นสุเหร่าท่ีใหญ่
และสูงท่ีสุดในกรุงไคโร ตัวอาคารสร้างจากหินอลาบาสเตอร์ (Alabaster) ตรงกลางเป็นรูปส่ีเหล่ียม
มีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 เมตร ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบ
ศิลปะอิสลาม 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร 
บ่าย น้าท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของอียิปต์ 

(Egyptian Museum) ซึ่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุไว้
กว่าแสนชิ น ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเก่าแก่หลายพันปี 
แสดงถึงอารยธรรมอียิปต์โบราณอันรุ่งเรืองในอดีต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องจัดแสดง สมบัติล  าค่าของฟาโรห์
ตุตันคาเมน ซึ่งรวบรวมเครื่องใช้ต่าง ๆ ของฟาโรห์องค์นี 
ไว้อย่างครบถ้วน เช่น บัลลังก์ทองลงยาประดับด้วย
หินอัญมณี โถใส่น ้าหอม ท้าจากหินอ่อนอลาบัสเตอร์แกะสลัก เตียงนอนเก้าอี  ท้าด้วยไม้ห่อหุ้ม
ทองค้า ชม หีบศพทองค าฟาโรห์ตุตันคาเมน ซึ่งแกะสลักอย่างสวยงามเหมือนพระองค์จริง ชม 
หน้ากากทองค้าลงยา ผลงานศิลปะชิ นเอกอุของช่างอียิปต์โบราณ มีความงดงามมาก ใช้ส้าหรับสวม
ศีรษะมัมมี่ของฟาโรห์ นอกจากนั นยังมีเครื่องประดับสวยงามจ้านวนมาก เช่น แหวน สร้อยข้อมือ 
สร้อยคอ ฝีมือปราณีต  
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พิเศษ ! รวมค่าเข้าชม ห้องแสดงมัมม่ี ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี มีจัดแสดง อยู่ 11 ร่าง จัดแสดงอยู่ภายใน
โลงแก้ว ท่ีน่าสนใจท่ีสุดคือมัมมี่ฟาโรห์รามเซสท่ี 2   

บ่าย  น้าท่านช้อปปิ้งสินค้าพื นเมืองอันงดงาม 
   ณ ตลาดข่านเอลคาลีลี่ ท่านสามารถเลือกซื อ

สินค้าพื นเมืองสวยงามมากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวด
น ้าหอมท่ีท้าด้วยมือ สินค้าต่าง ๆ ท่ีท้าจากหนังอูฐ 
เครื่องทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบ
อาหรับ พรม และของท่ีระลึกต่าง ๆ 

19.00 น.  รับประทานอาหารค้่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
20.30 น.  น้าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
 

วันที ่(9)  ไคโร - มัสกัต – กรุงเทพฯ 
 

01.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงมัสกัต โดยเท่ียวบินท่ี WY 408 (Airbus 330) 
  (ใช้เวลาบิน ประมาณ 3 ชม. 30 นาที)  
07.15 น.  เดินทางถึง กรุงมัสกัต เพื่อแวะเปล่ียนเท่ียวบิน (ใช้เวลาแวะเปล่ียนเครื่อง 2 ขม.) 
09.00 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี WY 815 (Boeing 787 – Dream Liner) 
  (ใช้เวลาบิน ประมาณ 5 ชม. 30 นาที)  
18.00 น.  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

************************************** 
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อัตราค่าบริการทัวร์ อียิปต์ 9 วัน 7 คืน (WY/MS) 

 
 

 

อัตรานี รวม 1. ค่าต๋ัวเครื่องบิน ไป - กลับ ชั นประหยัด (Economy Class) สายการบินและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีระบุใน
รายการ 

2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอียิปต์ 
3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 
5. ค่าทิปไกด์ท้องถ่ิน 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
7. ค่าท่ีพักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 
8. หัวหน้าทัวร์คอยอ้านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
9. เจ้าหน้าท่ีบริการและอ้านวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  
10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์” 
11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง  
12. น ้าด่ืมระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 2 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง 
13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงิน

ไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  
14. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็ก ส้าหรับถือขึ นเคร่ือง 

(Baggage) น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

15. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (จากค่าบริการ)        
อัตรานี ไม่รวม 1. ค่าธรรมเนียมท้าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ 

กรุณาดูแลและยกกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง  
 

79,800. - 21 – 29 ก.ย. 62 

84,800. - 19 – 27 ต.ค. 62 

88,800. - 
 

16 – 24 พ.ย. 62 , 05 – 13 ธ.ค. 62 , 18 – 26 ม.ค. 63 , 08 – 16 ก.พ. 63 ,  
21 – 29 มี.ค. 63 

96,800. - 28 ธ.ค. 62 – 5 ม.ค. 63 , 11 – 19 เม.ย. 63 

อัตราค่าบริการส าหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ นไป 
ราคา 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 79,800.- 84,800. - 88,800. - 96,800.- 
เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ   79,800.- 84,800. - 88,800. - 96,800.- 
เด็กต่ ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน เสริมเตียง) ท่านละ   77,800.- 82,800. - 86,800. - 94,800.- 
พักห้องเด่ียวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ   12,000.- 13,000. - 15,000. - 19,000.- 
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เงื่อนไข 
การส ารองที ่

งวดที่ 1 : ส ารองที่น่ัง มัดจ าท่านละ 30,000 บาท    
พร้อมส่งส้าเนาใบโอนเงินและสา้เนาหน้าหนังสือเดินทางมายังบริษัทฯ ทางแฟกซ์ 02 – 678 – 6100  
ทางอีเมล์ sp@beelinetour.com หรือทางไลน์ ID: @beelinetour   
งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

การช าระเงิน 1.โอนผ่านบัญชีธนาคาร  
 ชื่อบัญชี: บริษัท บีไลน์ ทัวร์ แอนด์ แทรเวิล จ ากัด 
 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์ 

• SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 227-2-04525-2 
• KBank ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ เลขที่ 033-1-98948-7 
• KTB ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนจันทน์ เลขที่ 036-1-44386-2 
• BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยคิวเฮ้าส์ เลขที่ 539-1-01195-4  

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

การยกเลิก กรณีที่บริษัททัวร์ยกเลิกการเดินทาง 
นับตั งแต่วันท่ีบริษัททัวร์แจ้งยกเลิกการเดินทางกับลูกค้า ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้ผูช้้าระเงนิมัดจ้าภายใน 15 
วันท้าการ  
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซน็รับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหนา้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจา้เท่านั น) 
กรณีผู้เดินทางยกเลิกการเดินทางเอง แต่กรุ๊ปทัวร์สามารถเดินทางได้ 
ทางบริษัทจะด้าเนินการคืนเงินให้แก่ผู้มัดจองภายใน 15 วันท้าการ นับจากวนัท่ีกรุ๊ปทัวร์เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย 
- เอกสารการรับเงินคืน ส้าเนาบัตรประชาชนผู้โอนเงินมัดจ้าพร้อม เซน็รับรองส้าเนา  
- ส้าเนาหนา้สมุดบัญชผีู้โอนเงินมัดจ้า (ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้โอนเงินมัดจา้เท่านั น) 
 

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% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11 - 20 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของค่าทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 10 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์ 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัย
ธรรมชาติ สภาพภูมิอากาศ การก่อจลาจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั งนี จะค้านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่าน
ไว้ให้มากท่ีสุด  

mailto:sp@beelinetour.com
mailto:sp@beelinetour.com
https://line.me/R/ti/p/%40beelinetour


  Update 31-05-19 

ฮวงจุ้ยนัน้มีเคลด็ว่า หากชะตาชีวติร้ายนกัให้หาโอกาสเดนิทางข้ามน า้ข้ามทะเลก็จะช่วยพลกิผนัชะตาชีวติให้ดีขึน้ได้ 
                     Copyright © 2019 Beelinetour.com all rights reserved | Tel. 02-678-6088                               13 

2. เนื่องจากการท่องเที่ยวนี เป็นการช้าระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่าน
ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใช้บริการนั นท่ีทางทัวร์จัดให้  
3. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ นและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช้าระแล้ว  
4. หากวันเดินทางหนังสือเดินทางของท่านช้ารุด (อาทิ ขาด เปียกน ้า) ทางสายการบินไม่อนุญาต ให้เดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาอยีปิต ์ 

(ใชเ้วลาในการขอวซ่ีาประมาณ 3 อาทิตย ์ท ัง้น้ีระยะเวลาการพจิารณาวซ่ีาข้ึนอยู่กบัดลุยพนิิจของสถานทูต ) 

 

1. หนังสอืเดินทางที่เหลอือายุใชง้านไดเ้กนิ 6 เดือนข้ึนไป ถา้มีหนังสอืเดินทางเลม่เก่ากรุณาแนบมาดว้ย 

2. รูปถ่ายสหีนา้ตรงปจัจุบนั พื้นฉากหลงัรูปตอ้งมีสขีาวเท่านั้น รูปจะตอ้งเป็นภาพที่คมชดัหา้มสวมแวน่

สายตา หา้มมีเงา หา้มถ่ายรูปและตกแต่งภาพจากคอมพวิเตอร ์ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 2*2 น้ิว 

จ านวน 2 รูป 

3. ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาทะเบียนหย่า / ส าเนาใบมรณะ

บตัร / ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล / เอกสารเพิ่มเตมิกรณีอืน่ ๆ  

4. ส าเนาบตัรประชาชน  

5. ส าเนาทะเบียนบา้น 

6. สูติบตัร (ส าหรบัเด็กต า่กวา่ 20 ปีบริบูรณ์)  

7. กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางตอ้งยื่นเอกสาร

เพิ่มเติมดงัน้ี 

- เด็กเดินทางกบับุคคลอืน่ บิดามารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขต

หรืออ าเภอเท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยินยอมใหเ้ดินทางกบัใคร มีความสมัพนัธอ์ย่างไรกบัครอบครวั 

ไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง 

- เด็กเดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้นและใหร้ะบุวา่ มารดายินยอมใหเ้ดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  ไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศ

ที่เดินทาง 

- เด็กเดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนังสอืแสดงความยินยอมซ่ึงออกใหโ้ดยที่วา่การเขตหรืออ าเภอ

เท่านั้นและใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ดนิทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)  ไม่ตอ้งระบุวนั และ

ประเทศที่เดนิทาง 

- กรณีพ่อและแม่หย่ารา้ง หรอืเสยีชีวิต ตอ้งแนบใบหย่า หรอื ใบมรณะบตัร เพื่อเป็นการยืนยนั 

- ใหแ้นบส าเนาพาสปอรต์ของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนของพ่อและแม่) 
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8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรบัรองการท างาน เป็นภาษาองักฤษ) ฉบบัจริงเท่านั้น** 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูต)           

โดยไม่ตอ้งระบุวนั และประเทศที่เดินทาง 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นังสอืจดทะเบียนบริษทัฯ ที่มีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ คดั

ส าเนาไม่เกิน 3 เดือน 

- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของรา้นคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท์ี่มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของรา้นคา้ 

- กรณีที่เป็นพนกังานบริษทัฯ : ใชจ้ดหมายรบัรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการ

วา่จา้ง  เงนิเดือน พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น และช่ือสะกดตรงตามหนา้ Passport 

- กรณีที่เป็นขา้ราชการ : ใชห้นังสอืรบัรองจากหน่วยงาน พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 

- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอ้งมีหนังสอืรบัรองจากสถาบนัศึกษานั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู่ระบุชัน้ปีที่

ศึกษา พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้นและช่ือสะกดตรงตามหนา้ Passport 

- กรณีเป็นแม่คา้, ท าธุรกิจสว่นตวั, ท าอาชีพอสิระ ตอ้งพมิพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง เป็นภาษาองักฤษ

และช่ือสะกดตรงตามหนา้ Passport 

9. หลกัฐานการเงนิ  
9.1 หนังสอืรบัรองสถานะทางการเงนิจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) เป็นภาษาองักฤษ ** 

 

10. ในกรณีที่มีผูร้บัรองค่าใชจ้่าย ตอ้งมีเอกสารเพิม่เตมิดงัน้ี 

- จดหมายจากผูร้บัรองค่าใชจ้่าย พมิพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น และช่ือสะกดตรงตามหนา้ Passport 

- หลกัฐานแสดงความสมัพนัธข์องผูเ้ดินทางกบัผูร้บัรองค่าใชจ้่าย เช่น ทะเบยีนบา้น และตอ้งเป็นบคุคลใน

ครอบครวัเดียวกนั (พ่อ, แม ่สามารถรบัรองค่าใชจ่้ายใหบุ้ตรได ้/ สาม ีภรรยา ที่จดทะเบยีนสมรส รบัรองใหก้นัและกนัได ้/ (ปู่

, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรบัรองค่าใชจ่้ายใหห้ลานได)้ 

- กรุณาแนบส าเนาสมดุบญัชีเงนิฝากตามขอ้ก าหนดในขอ้ 9 ที่จะใชย้ื่นวซ่ีา 1 ชุดของผูร้บัรองค่าใชจ้่าย พรอ้มทัง้

ใน หนงัสอืรบัรองทางการเงนิจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ตอ้งระบช่ืุอผูถ้กูรบัรองค่าใชจ้่าย ดว้ย 

 

ส าหรบัคนที่จะใชเ้ลม่ไปที่อืน่กอ่น ต่อไปน้ีสถานทูตจะไม่ใหดึ้งเลม่ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

 


