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เดนิทางคร้ังเดยีว ได้เที่ยว 2 ประเทศ 

พร้อมประสบการณ์ใหม่ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 
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- ท่องเทีย่ว อยีปิต์ ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์ ค้นหาดินแดนแห่งต านานอนัลีล้บัของ ฟาโรห์ ชม มหา

ปีรามิด 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์ของโลกซ่ึงมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานมากกว่า 5,000 ปี 

- ฉลองความยิง่ใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตร้า  และเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์แห่งโลกยุคใหม่ 

ไคโร•กซ่ีา•เดดซี•เพตร้า•อมัมาน•เจอราช 

 

วนัแรก   สนามบินสุวรรณภูม ิ

20:30 น. คณะผูเ้ดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4 แถว Q หน้า
เคาน์เตอร์ Q 14- 20 สายการบินอียปิต ์ซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรับพร้อม 

23.59 น. เหิรฟ้าสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ โดยเท่ียวบินท่ี MS961 สายการบินอียิปตแ์อร์ อิสระพกัผอ่นตาม

อธัยาศยั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง) (มีบริการอาหารเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) อ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระ

แ ก่

ท่าน 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 

ราคาเดก็เสริมเตยีง 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

ราคาเดก็ไม่เสริมเตยีง 
(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 

พกัเดยีวเพิม่ 

   18-25 พ.ค. 62 58,999 บาท 58,999 บาท 58,999 บาท 7,000 บาท 

08-15 ม.ิย. 62 59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 7,000 บาท 

13-20 ก.ค.62 62,999 บาท 62,999 บาท 62,999 บาท 7,000 บาท 

20-27 ก.ค.62 62.999 บาท 62,999 บาท 62,999 บาท 7,000 บาท 

10-17 ส.ค.62 59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 7,000 บาท 

24-31 ส.ค.62 59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 7,000 บาท  

7-14 ก.ย.62 

21-28 ก.ย.62 

59,999 บาท 59,999 บาท 59,999 บาท 7,000 บาท 
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วนัทีส่อง         กรุงเทพฯ - ไคโร- ปิรามิด -สฟิงซ์ - โรงงานน า้หอม –โรงงาน กระดาษปาปิรุส 

04.10 น. เดินทางถึงสนามบินแห่งชาติกรุงไคโร (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง
และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่โรงแรม  

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดินทางไปชม สฟิงค์และหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกซ่ีา (GIZA PYRAMID) ประเทศอียปิต ์

ซ่ึงเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรยข์องโลกท่ีน าคณะเดินทางสู่ เมืองกซ่ีา เพื่อเขา้ชม “มหาปีรามิด”  หน่ึงในเจด็ส่ิง

มหศัจรรยข์องโลก ) เป็นช่ือเรียกของสถานท่ีฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ(ปัจจุบนัคือ ไคโร) ครอบคลุม

พื้นท่ี 2,000 ตร.ม. บนท่ีราบสูงทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นท่ีตั้งของมหาปิรามิด 3 องค ์ซ่ึงองคฟ์าโรห์แห่งอียิปต์

โบราณสร้างข้ึนเพื่อฝังพระศพของพระองคเ์อง นบัเป็นส่ิงก่อสร้างท่ียิง่ใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดของโลก ใชเ้วลาก่อสร้าง

ทั้งส้ิน 30 ปี สร้างจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก แต่ละกอ้นหนกักวา่ 2 ตนั หินแต่ละกอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิท

มาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไม่ผา่น ซ่ึงประกอบดว้ย 

 

1) ปิรามิดคีออพส์ (Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สร้างในพื้นท่ี 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สร้างดว้ยหินแกรนิต 2.3 

ลา้นแท่ง นา้หนกักวา่กวา่ 60 ตนัภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ ห้องโถงพระราชา หอ้งโถงพระราชินี 
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เป็นปิรามิดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก กล่าวกนัวา่อาจนาวหิารเซ็นตปิ์เตอร์ท่ีกรุงโรมรวมกบัวิหารเซ็นตป์อลท่ีลอนดอน และดู
โอโมวหิารแห่งเมืองฟลอเรนซ์ รวมไวใ้นปิรามิดแห่งน้ีไดอ้ยา่งสบาย  
2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สร้างโดยฟาโรห์คาแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากวา่ปิรามิด 10 เมตร 
สร้างบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทาใหดู้สง่ากวา่ปิรามิด 2 องค ์กินเน้ือท่ีประมาณ 1.6 ลา้นลูกบาศกเ์มตร มีหอ้งโถง
กวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  

3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สร้างโดยฟาโรห์เมนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กท่ีสุด สูง 66.45 เมตร 
ปัจจุบนัสูงเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     

ชม “สฟิงซ์” ท่ีแกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตร์ของฟาโรห์และล าตวัเป็นสิงโต ท่านอาจจะข่ี

อูฐกลางทะเลทรายชมทิวทศัน์รอบๆโดยมีหมู่ปีรามิดเป็นฉากหลงั อิสระเดินเท่ียวตามอธัยาศยั (หรือเข้าไปชมภายใน

ตัวปีระมิดซ่ึงเช่ือว่าเป็นทีฝั่งพระศพขององค์ฟาโรห์ผู้สร้างปีระมิดน้ัน ภายในสร้างเป็นห้องโถงใหญ่ มีทางเดินซ่ึงเรา

สามารถเดินลงไปดูได้ ค่าเข้าชมไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทวัร์ และต้องไปเข้าคิวซ้ือบัตรเอง เน่ืองจากในแต่ละวนัจะมี

ผู้เข้าชมได้ไม่เกนิวนัละ 300 คนเท่าน้ัน) 

 

เทีย่ง          รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

บ่าย แวะชม ศูนย์กลางการท า “กระดาษปาปีรุส”  ซ่ึงเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกท าจากตน้กก (PAPYRUS) ใชบ้นัทึก
ขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณ์ในสมยัอียปิตโ์บราณ 
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พร้อมกบัแวะชม โรงงานผลิตหัวน ้าหอม PERFUME FACTORY ซ่ึงกล่าวกนัวา่การท าน ้ าหอมแบบน้ีสืบทอดมาตั้งแต่
สมยั พระนางคลีโอพตัรา และยงัเป็นศูนยก์ลาง แหล่งผลิดหัวน ้ าหอมขนาดใหญ่ให้กบัยี่ห้อแบรนด์เนมดงั ๆหลาย
ยีห่อ้อีกดว้ย  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น าท่านเข้าสู๋ทีพ่กั  PYRAMID PARK HOTEL หรือเทยีบเท่า  
 

วนัทีส่าม         ไคโร – อเลก็ซานเดรีย–หลุมฝังศพใต้ดิน–ชมเสาปอมเปย์ -สวนมอนตาซ่าร์ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

คณะเตรียมออกเดินทางจากโรงแรม    เพื่ อมุ่ งหน้าสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย น าเท่ียวชม เมืองอเล็กซานเดรีย 

(ALEXANDRIA) ซ่ึงเป็นเมืองส าคญัในสมยัโรมนัปกครองอียิปต์ เดิมทีเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ท่ีช่ือวา่ ราคอนดาห์ 

เม่ือ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล จนเม่ือ 332 ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ 2,300 กวา่ปีก่อนพระเจา้อเล็กซานเดอร์ม
หาราชมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงขยายเมืองเพื่อเป็นเมืองหลวงของอียิปต์และตั้งช่ือให้คลอ้งจองกบัช่ือของพระองค ์

เมืองอเล็กซานเดรียน้ียงัเป็นสถานท่ีส าคญัในต านานรักอนัยิง่ใหญ่ของ ราชินีเลอโฉมช่ือกอ้งโลก พระนางคลีโอพตัรา 
และนายทหาร มาร์ค แอนโทนี ซ่ึงเรารู้จกักนัดี และปัจจุบนัเมืองน้ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ เป็นเมืองพกัผอ่น
ตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของโลก ชม  
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หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ( Catacomb ) 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาวโรมนัใน
อดีตมีกว่า 50,000 ศพ สุสานใตดิ้นแห่งน้ีมีสามชั้น ชั้นท่ี 1 มีไวส้ าหรับล าเลียงโลงและศพ ชั้นท่ี 2 เป็นท่ีฝังศพ 

และชั้นท่ี 3 ใช้เป็นท่ีรวมญาติเพื่อระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเล้ียงสังสรรค์กนัทั้งวนั ซ่ึงเล่ากนัว่าตอนท่ีนกัโบราณคดี
คน้พบท่ีน่ีเป็นคร้ังแรก บนโตะ๊ยงัมีขวดไวน์และจานวางอยู ่ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น  

บ่าย  น าท่านชม เสาปอมเปย์ (POMPEII’S PILLAR) เป็นส่ิงส าคญัโบราณในสมยัโรมนัปกครองอียิปต์ เป็นเสาแกรนิตสูง 
27 เมตร ปอมเปย์ เป็นช่ือเพื่อนสนิทของ ซีซ่า 
ซ่ึงภายหลังทั้งสองได้กลายเป็นศตัรูกนัและปอม
เปยไ์ดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์ 
สถานท่ีท่ีเขาถูกฆ่าตายและเล่าขานกนัว่า ซีซ่าได้
เผาศีรษะของปอมเปยท่ี์เสาน้ี นอกจากนั้นสถาน
ท่ีน้ีในอดีตยงัเคยมี อาโครโปลิส ซ่ึงมีช่ือว่า เซรา
เปียม สร้างข้ึนเพื่อถวาย เทพเซราปิส ในสมยัของ 
ปโตเลมี แต่ในท่ีสุดถูกท าลายโดยพวกคริสเตียน 

ปัจจุบนัน้ีเหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตั้งอยูอ่ยา่งโด่ดเด่น และสฟิงซ์อีกสองตวัภายนอก 

  จากนั้นชม ป้อมปราการซิทาเดล(CITADEL) ซ่ึงในอดีตนั้นเป็นท่ีตั้ งของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหน่ึงในส่ิง
มหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลือเพียงส่วนท่ีเป็นฐานและไดมี้รับการทะนุบ ารุงต่อเติมจากสุลต่านเกยต์เบย ์
โดยรวบรวมซากเดิมบางส่วนเขา้มา พร้อมชมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนท่ีสวยงาม 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า บุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่น ้าไนล์ (DINNER ON NILE CRUISE)    ชมบรรยากาศอนังดงาม
ยาม ค ่าคืนสองฟากฝ่ังแม่น ้ า พร้อมชม และ ร่วมสนุกกับการแสดง ระบ าหน้าท้อง(Belly Dance) อนัเล่ืองช่ือและการ
แสดงพื้นเมืองต่างๆประกอบดนตรี 
น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่ี่          ไคโร -  พพิธิภัณฑ์แห่งชาติอยีปิต์ -  ตลาดข่านแอลคาลลิี ่ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ อนัเล่ืองช่ือ เป็นสถานท่ีท่ีรวมศิลปะวตัถุโบราณมากมายท่ีสุด ชมโลงศพ
ทองค าแทพ้ร้อมหนา้กากทองค าของฟาโรห์ตุตนัคาเมนอนัดงักอ้งโลก และสมบติัส่วนตวัอีกมากมายของ   พระองค ์

อาทิเช่น เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อ้ีบรรลงัก์ทองค า ซ่ึงภาพบนพนักเกา้อ้ีท่ีโรแมนติกมากเป็น
ภาพของฟาโรห์ตุตนัคาเมนประทบัอยูบ่นเกา้อ้ีและมีพระมเหสีของพระองคก์ าลงัทาน ้ามนัหอมให ้ทั้งคู่ใส่รองเทา้แตะ
คนละขา้งอนัแสดงถึงความรักความเผื่อแผอ่นัลึกซ้ึง นอกจากน้ีท่านยงัจะไดช้ม  สมบติัอนัล ้ าค่าอ่ืนๆ อีกจ านวนมาก
เช่น แหวน สร้อยขอ้มือ สร้อยคอ ฝีมือประณีต ส่ิงของทั้งหมดล้วนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี ค่าเขา้ชมมมัม่ีของ 
พระมหากษตัริยท์ ั้ง 11 พระองคไ์ม่รวมอยูใ่นรายการ 

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
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บ่าย  จากนั้นน าท่านไปช้อปป้ิงส้ินคา้พื้นเมืองอนังดงามท่ี “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลาดส าคญัทางการคา้ขายของพื้นเมือง
และ สินคา้ท่ีระลึกท่ีใหญ่ท่ีสุดในกรุงไคโรประเทศอียิปต ์ท่านสามารถเลือกซ้ือของพื้นเมืองสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นขวดน ้ าหอมท่ีท าดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เคร่ืองทองรูปพรรณและเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของท่ี
ระลึกพื้นเมืองต่างๆ  

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัทีห้่า      ไคโร –อมัมาน – มาดาบา – เม้าท์ เนโบ – เดดซี - เพตรา 

04.00 น. รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม และเตรียมตวัเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม  

06.45 น. จากนั้นเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินสู่ เมืองอมัมาน เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน โดยเท่ียวบิน MS719 

09.05 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอร์แดน  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง
และรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ (เวลาทอ้งถ่ินชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง)   
น าทา่นเดินทางสู่เมือง มาดาบาหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์ แห่งเซนตจ์อร์จถูกสร้างในราวปี 

ค.ศ. 600 ยคุของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนท่ีดินแดนศกัดิสิทธ์ิแห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ ประมาณ 

2.3 ลา้นช้ินแสดงถึงพื้นท่ีดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเลม, แม่น ้าจอร์แดน, 
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ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียปิต ์ฯลฯ น าท่านเดินทางลงทางทิศใตเ้พื่อชม เมาท์ เนโบ ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตั้งอยูบ่นเขา
ซ่ึงเช่ือกนัวา่น่าจะเป็นบริเวณท่ีเสียชีวติและฝังศพของโมเสส ผูน้ าชาวยวิส์เดินทางจากประเทศอิยปิตม์ายงัเยรูซาเล็ม 

 

 ชม โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ สันนิษฐานวา่สร้างข้ึนในราวปี ค.ศ.300 -400 ในช่วงยคุไบแซนไทน์ เพื่อเป็นท่ีระลึกถึง
โมเสส  ภายในโบสถป์ระกอบไปดว้ยภาพโมเสกสีบนพื้นโบสถอ์นัล ้าค  ่า แสดงถึงภาพชีวติสัมพนัธ์ระหวา่งคน, สัตว ์
และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยงัมีแท่นพิธี มา้นัง่ ตามรูปแบบของศาสนาคริสตไ์วป้ระกอบพิธีต่าง ๆ และอนุญาต
ใหใ้ชใ้นปัจจุบนั, รูปภาพและรายละเอียดต่างๆ แสดงถึงการบูรณะโบสถ์, บ่อศีลจุ่ม ฯลฯ ในปี ค.ศ. 2000 โป๊ป 

จอห์น ปอลท่ี 2 เสด็จมาแสวงบุญท่ีน่ีและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ ชมอนุสรณ์ไมเ้ทา้ศกัด์ิสิทธ์แห่งโมเสส 

ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็นสัญลกัษณ์ของโมเสส และพระเยซู   เชิญถ่ายรูป 

ณ จุดชมววิ โดยในวนัท่ีทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็น แม่น ้าจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเลเฮม และ
ประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดน้ีอยา่งชดัเจน / เดินทางสู่ทะเลเดดซี 

เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น 

บ่าย  น าท่านชม ทะเลเดดซี ทะเลท่ีถูกบนัทึกลงในหนงัสือ กินเนสส์ วา่ เป็นจุดท่ีต ่าทีสุดในโลก มีความต ่ากวา่
ระดบัน ้าทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเคม็ท่ีสุดในโลกมากกวา่ 20 เปอร์เซนตข์องน ้าทะเลทัว่ไป ท าใหไ้ม่มี
ส่ิงมีชีวติใดเลยอาศยัอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแห่งน้ี เชิญท่านอิสระในการลงเล่นน ้าทะเลและ พิสูจน ์ความจริงวา่ท่านลอยตวั
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ไดจ้ริงหรือไม(่การลงเล่นน ้าในทะเลมีวธีิขั้นตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่างๆ ควรฟังค าแนะน าจากมคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน) เดินทางสู่เมืองเพตร้า 

 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ภายในโรงแรมท่ีพกั KINGWAY HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่หก  นครเพตร้า – กรุงอมัมาน 

เช้า      รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม  

ชม เมืองเพตร้า ประเทศจอร์แดน (ไดรั้บการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 

7 ส่ิงมหศัจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการตดัสินโดยการโหวตจากบุคคลนบัลา้นทัว่โลกในวนัมหัศจรรย ์07/ 07/ 

07) มหานครสีดอกกุหลาบท่ีซ่อนตวัอยูใ่นหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานหลายพนัปี
การพงัทลายของเมืองหลงัจากเกิดแผ่นดินไหวหลายคร้ังจนสูญหายนับพนัปีจวบจนในปี ค.ศ. 1812 นักส ารวจ
เส้นทางชาวสวิส นาย โจฮนัน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท ์ ไดค้น้พบนครศิลาแห่งน้ี และน าไปเขียนในหนงัสือช่ือ “TRAVEL 

IN SYRIA” จนท าให้เร่ิมเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั  น าท่านข่ีมา้ (รวมอยูใ่นค่าบริการแลว้ แต่ไม่รวม
ค่าข่ีลา, ข่ีอูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ สนในกรุณาติดต่อท่ีหวัหนา้ทวัร์)ประมาณ 800 เมตรบนถนนทรายเพื่อตรงเขา้สู่หน้า
เมือง พร้อมชมทศันียภาพรอบขา้งท่ีเป็นภูเขาทั้งสองฝ่ัง น าท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง  SIQ เส้นทางมหศัจรรยก์วา่ 
1.5 กิโลเมตรท่ีเกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน ้ าเม่ือหลายลา้นปีก่อน เดินชมความสวยงาม
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ของผาหินสีชมพูสูงชันทั้ง 2 ขา้งคล้ายกบัแคนยอนน้อย ๆ และ ส่ิงก่อสร้าง พบกบัความสวยงามของ มหาวิหาร
ศักดิ์สิทธ์ิ เอล-คาซเนท์ ( EL-KHAZNEH / TREASURY)  

 

สันนิษฐานว่าจะสร้างในราวศตวรรษท่ี1-2 โดยผูป้กครองเมืองในเวลานั้น เป็นวิหารท่ีแกะสลกัโดยเจาะเขา้ไปใน
ภูเขาสีชมพูทั้งลูก มีความสูง 40 เมตร และ มีความกวา้ง 28 เมตร วิหารแห่งน้ีไดถู้กออกแบบโดยได้รับอิทธิพล
ศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อิยปิต,์ กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย 3 หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญ่ตรง
กลาง และ ห้องเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดิมทีถูกเช่ือวา่เป็นท่ีเก็บขมุทรัพยส์มบติัของฟาโรห์อิยิปต ์ นกัประวติัศาสตร์
และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้างข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผูป้กครองเมือง, ใช้เป็น
สถานท่ีท าพิธีกรรมทางศาสนา ชม โรงละครโรมัน (ROMAN THEATRE) ท่ีแกะสลกัจากภูเขาโดยมีแนวราบท่ีนั่ง
เท่ากนัและมีความสมดุลยไ์ดอ้ยา่งน่าท่ึง สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมยัท่ีโรมนัเขา้มาปกครอง 
ไดต่้อเติมและสร้างเพิ่มเติม มีท่ีนัง่ 32 แถว จุผูช้มไดป้ระมาณ 3,000 คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายใน
เมืองเพตร้า 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น 

บ่าย      เดินทางกลบัสู่กรุงอมัมาน 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
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น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั G.T. GRAND PALACE หรือเทียบเท่า 

วนัทีเ่จ็ด    กรุงอมัมาน – นครเจอราช – ซิตีท้วัร์ - สนามบิน 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดินทางข้ึนสู่ทางเหนือของประเทศจอร์แดน เพื่อชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา”เป็นอดีต 1 

ใน 10 หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั สันนิษฐานวา่เมืองน้ีน่าจะถูกสร้างในราว 200 – 100 

ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งน้ีช่ือวา่ ในปี ค.ศ. 749 นครแห่งน้ีไดถู้กแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ท าลาย และถูก

ฝังกลบโดยทรายหลงัจากนั้นก็ไดสู้ญหายไปเป็นนบัพนัปีชมซุ้มประตูกษัตรย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม 

น าท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใตช้ม โอวลัพลาซ่า สถานท่ีชุมนุม พบปะ สังสรรคข์องชาวเมือง วหิารเทพซีอุส โรงละคร

ทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถึ้ง 3,000 คน มีจุดเสียงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบ

กบัความอศัจรรยเ์พียงพูดเบา ๆก็จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจ าเมือง

เจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างข้ึนพื่อใช้เป็นสถานท่ีส าหรับท าพิธีบวงสรวง และบูชายญัต่อเทพีองค์น้ี 

แบ่งเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นนอก ชั้นกลาง ชั้นในน าท่านเดินเขา้สู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัท่ีใช้

เขา้-ออกเมืองแห่งน้ี บนถนนนั้นยงัมีร้ิวรอยทางของลอ้รถมา้,ฝาท่อระบายน ้า,ซุ้มโคมไฟ,บ่อน ้ าด่ืมของมา้ ชมน ้าพุใจ

กลางเมือง (NYMPHAEUM) สร้างในราวปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซ่ึงเป็นท่ีนบัถือของชาวเมือง

แห่งน้ี มีท่ีพน่น ้าเป็นรูปหวัสิงโตทั้งเจด็ และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจ าซุม้ดา้นบนของน ้าพุ ฯลฯ 
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เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

น าท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอมัมานเมืองหลวงท่ีตั้งอยูบ่นภูเขา 7 ลูก และมีประวติัศาสตร์ยาวนานมากกวา่ 6,000 

ปี ผา่นชมยา่นเมืองเก่า เมืองใหม่ ยา่นธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ยา่นคนรวย ฯลฯ  

ข้ึนชม ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบา้น การเมืองต่าง ๆรอบเมือง เชิญ
อิสระถ่ายรูปตรงจุดชมววิท่ีสวยท่ีสุดของเมืองแห่งน้ี โดยมีฉากหลงัเป็นโรงละครโรมนัท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
จอร์แดน จุผูช้มไดถึ้ง 6,000 คน และ ตึกรามบา้นช่องท่ีตั้งอยูบ่นภูเขาสูง อนัแปลกตายิ่งนกั ชมวิหารเฮอร์คิวลิส ท่ี
สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างข้ึนระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวงัเก่าอุมเมยาด สร้างข้ึนใน
ประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผูน้ าชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมยัมุสลิมไดเ้ขา้มาปกครองประเทศจอร์แดน ซ่ึงภายใน
ประกอบห้องท างาน, ห้องรับแขก ฯลฯ  ผ่านชม พระราชวงัของพระมหากษตัริยอ์บัดุลลาห์ท่ีสอง (RAGHADAN 

PALACE), ท่ีตั้งอยูบ่นภูเขามี ท าเลท่ีสวยงามมากท่ีสุดในกรุงอมัมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอยา่งเขม้งวด ช้
อปป้ิงตลาดพื้นเมืองหรือห้างสรรพสินคา้ และเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาอนัมีค่าในการช้อปป้ิงของท่าน อาหาร
เยน็อิสระตามอธัยาศยั ไดเ้วลาสมควร เดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลบักรุงเทพฯ 

 

20.15  น.  ออกเดินทางบินกลบักรุงไคโร โดยเท่ียวบินท่ี MS702    แวะต่อเคร่ืองท่ีเมืองไคโร ประเทศอียปิต ์  

20.45  น.   ถึงสนามบินไคโร น าท่านเปล่ียนเคร่ืองบินเพื่อบินต่อเขา้กรุงเทพฯ  

22.35  น.  ออกเดินทางบินกลบักรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี MS960    แวะต่อเคร่ืองท่ีเมืองไคโร ประเทศอียปิต ์  

(CAI- BKK  22.45- 12.35+1) 
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วนัทีแ่ปด        สนามบินสุวรรณภูม ิ

12.40 น.   เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

**ในกรณทีีผู้่โดยสาร มไีฟล์ทเดินทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ทีเ่กีย่วข้องกบัวนัเดินทางทีท่่านได้ท าการจอง

ไว้กบัทางบริษทัฯ กรุณาแจ้งให้กบัทางเจ้าหน้าทีท่ราบ ก่อนการช าระเงินค่าตัว๋ดังกล่าว ถ้าเกดิข้อผดิพลาด ทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการรับผิดชอบทุกกรณ*ี* 

หมายเหตุ    

ก าหนดการเดนิทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม ทั้งนีท้างบริษทัฯ จะยดึถือความปลอดภยั
เป็นหลกั 

 ในกรณทีี่คณะออกเดนิทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดนิทาง จะมีการ
เปลีย่นแปลงขนาดของพาหนะที่ใช้ในการน าเที่ยว ตลอดรายการทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ในกรณทีี่คณะออกเดนิทางต า่กว่า 15 ท่าน หรือต า่กว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดนิทาง ทางผู้จดั

รายการ ขอพจิารณายกเลกิการเดนิทาง หรือ เรียกเกบ็ค่าทัวร์เพิม่เติม ท่านละ 4,000 บาท 

 

อตัรานีร้วม 

1.ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั โดยสายการแห่งชาติ อียปิต ์แอร์ไลน์ ชั้นประหยดั  

2.ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง  
3.ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2 ท่าน ในโรงแรม ตามท่ีระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทั้งส้ิน 5 คืน  

4.ค่าอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ 
5.ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีและการแสดงทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ 
6.ค่าข่ีมา้ท่ีเมืองเพตร้า  
7.ค่าวซ่ีาประเทศจอร์แดน (ไม่เสียคา่วซ่ีา ในกรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ) 
8.ค่าบริการน าทวัร์โดยมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์ 

9.ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ (น ้าหนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม) 
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10.ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท  

        (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบตัิเหตุส าหรับเด็กทีม่ีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใช้ค่า 
สินไหมทดแทนเพยีงคร่ึงหน่ึงของสัญญาฯ) 

 

อตัรานีไ้ม่รวม 

ค่าจดัท าหนงัสือเดินทาง 
ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี 7% ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ฯลฯ 

ค่าเช่าผา้เช็ดตวัและค่าเช่าตูล้็อคเกอร์ ท่ีโรงแรม เดดซี รีสอร์ท แอนด ์สปา 
ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
ค่าข่ีลา, ข่ีอูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ  

ค่าทิปมา้ท่ีเมืองเพตร้า ท่านละ ประมาณ 3 USD / เท่ียว / ท่าน  

ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน อยีปิต์ ท่านละ 4 USD / ท่าน / วนั   (คิดเป็น 4 วนั เท่ากบั 16 USD)   

        จอร์แดน ท่านละ 4 USD /ท่าน/วนั   (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 12 usd)     

พนกังานขบัรถ อียปิต ์ ท่านละ 4 USD /ท่าน/วนั   (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 12 USD)  

   จอร์แดน ท่านละ 3 USD/ทา่น/วนั (คิดเป็น 3 วนั เท่ากบั 9 USD)    

ค่าทิปค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ประมาณท่านละ 4 USD / ท่าน / วนั เทียบเท่ากบัไกดท์อ้งถ่ิน 

ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัม่ีฟาโรห์ 11 พระองค ์ท่ีพิพิธภณัฑฯ์ และรายการอ่ืนท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 

เง่ือนไขในการจองทวัร์ 
งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 15, 000 บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน 3 วนั)พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดินทาง 
งวดที ่2 :ช าระยอดส่วนทีเ่หลือ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วนั  

หากไม่ช าระค่าใช้จ่ายภายในก าหนด ทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดยอัตโนมัต  ิ 
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กรณยีกเลกิ 

ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจ า บริษทัฯจะคิดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง ณ วนันั้น ท่ีไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอย่างเช่น ค่าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่า, ค่า
มดัจ าหอ้งพกั เป็นตน้)  

ยกเลิกหลงัจากจ่ายเงินเตม็จ านวน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี 

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บริษทัจะท าเร่ืองยื่นเอกสารไปยงัสายการบิน โรงแรม 

และในทุกๆการให้บริการ เพ่ือให้พิจารณาอีกคร้ัง ทั้งน้ี อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ ซ่ึงไม่สามารถแจง้ไดว้่าสามารถคืนเงินได้
ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะข้ึนอยูก่บัการพิจารณาและตดัสินใจของสายการบิน โรงแรมและในทุกๆบริการอ่ืนๆเป็นส าคญั  

 

***หมายเหตุ*** 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน  ซ่ึงในกรณี
นีท้างบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทวัร์อ่ืนให้ถ้าต้องการ 

2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

3. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั และอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าช้า 
หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

4. ราคาน้ีคิดตามราคาบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรับราคาบตัรโดยสารสูงข้ึน ตามอตัราค่าน ้ ามนั หรือ ค่าเงิน
แลกเปล่ียน ทางบริษทั สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋ ตามสถานการณ์ดงักล่าว 

5. เน่ืองจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณใีดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณ ี

เอกสารประกอบขอวีซ่าเข้าประเทศอยีปิต์ – จอร์แดน  กรณจีองน้อยกว่า 21 วนั  

-ค่าวซ่ีา เดี่ยว ส าหรับย่ืนทีก่รุงเทพฯ ท่านละ 2,500 บาท 

- หนังสือเดินทาง 
   ตอ้งมีอายเุหลือการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรับประทบัตราวซ่ีา และตราประทบั  

เขา้ประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 4 หนา้เตม็ 

- รูปถ่าย 

   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 น้ิว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายท่ีมีพื้นหลงัสีขาว เท่านั้น ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณา
รูปถ่ายท่ีเป็นรูปสต๊ิกเกอร์ หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร์ รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายท่ีมีววิดา้นหลงั หรือรูปท่ีน ามาตดัต่อ 
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- หลกัฐานการงาน 

  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง ส าเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางแสดงความเป็น
เจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไม่ตอ้งใชต้วัจริง) 
  ***** ส าคญัมาก จะตอ้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา และประทบัตราบริษทัเป็นส าคญั ***** 

กรณีเป็นพนกังาน ตอ้งมีหนงัสือรับรองการท างานจากทางบริษทั หรือหน่วยงานท่ีสังกดั มีขอ้ความระบุต าแหน่ง เงินเดือน รายได ้  

วนัเร่ิมท างาน และช่วงเวลาท่ีไดรั้บอนุมติัใหล้าหยดุงาน เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น และจะตอ้งประทบัตราบริษทัรับรองเป็นส าคญั   

กรณีเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่พร้อมตราประทบัของ    
  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) และส าเนาบตัรนกัเรียน หรือบตัรนกัศึกษา พร้อมทั้งเซ็นช่ือรับรองส าเนา 
- หลกัฐานการเงิน 

  ใบรับรองสถานะทางการเงินในช่ือของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น(ไม่เอา STATEMENT) 

 

หมายเหตุเก่ียวกบัการขอนุมติัวซ่ีาประเทศอียปิตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 

*** ในการยืน่ขอวซ่ีา เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พร้อมส่งมอบเอกสาร
ประกอบการยืน่วซ่ีา ไม่นอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการ
อนุมติัวซ่ีาของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซ่ีาอีกคร้ัง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่นดุลยพินิจของทางสถานฑูตฯ ซ่ึงในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมจากท่ีไดร้ะบุไว ้
หรืออาจจะมีการเรียกสัมภาษณ์ในบางคร้ัง ซ่ึงอาจจะท าให้เกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได ้ 

*** อน่ึงระเบียบของสถานฑูตฯ ซ่ึงอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ์ และคุณสมบติัของลูกคา้ในแต่ละราย หากท่านมีขอ้
สงสัยใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษทัฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 

 

2.ตัวอย่างเอกสารในการย่ืนวซ่ีา อยีปิต์ แบบON ARRIVAL  ต้องส่งให้กบัทางบริษัทก่อน

การเดนิทาง 21 วนั  

-ใช้เฉพาะ สแกนหน้าพาสปอร์ต ทีม่อีายุเหลือการใช้งานมากว่า 6 เดือน 

 



EJ-8DMS 

18 

 

 

 

หนังสือเดินทางต้องมอีายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางและมหีน้าทเีหลือไว้ประทบัตราไม่น้อย
กว่า 2 หน้า กรณทีีส่่งหน้าพาสปอร์ตเหลือน้อยกว่า6เดือนในวนัเดินทาง ทางบริษทัฯกจ็ะสามารถย่ืนวซ่ีากรุ๊ปให้ได้
ตามปกติ แต่ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบกรณใีดๆทั้งส้ิน ถ้าสายการบินปฎเิสธไม่ให้ขึน้เคร่ือง  

** กรณ ีถือหนังสือเดินทางต่างชาติ โปรดสอบถามข้อมูลเพิม่เติม ** 


