
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยีปิต ์จอรแ์ดน 
8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์(MS) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาเร ิ�มตน้   59,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ั#วเครื�องบนิ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**พกัโรงแรม รสีอรท์ 4 ดาว บรเิวณทะเลเดดซ*ี* 
**พเิศษนําทา่นเขา้ชมหอ้งมมัมี�ของพระมหากษตัรยิท์ ั3ง 11 พระองค*์* 

 
 

 
• เที�ยวคร ั3งเดยีว 2 ประเทศ อยีปิต ์+ จอรแ์ดน อารายธรรมโบราณกวา่ 6,000 ปี 

• ชม 4 สิ�งมหศัจรรยข์องโลก มหาพรีะมดิ , ป้อมปราการซทิาเดล อดตีที�ต ั3งของหอประภาคารฟาโรส , หลมุ

ฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี, นครเพตรา มหานครสดีอกกหุลาบที�ซอ่นตวัอยูใ่นหบุเขา 

• ดื�มดํ�าบรรยากาศกบัการทานอาหารคํ�าลอ่งเรอืแมนํ่ 3าไนล ์แมนํ่ 3าที�ยาวที�สดุในโลก 

• เขา้ชมหอ้งมมัมี�ของพระมหากษตัรยิท์ ั3ง 11 พระองค ์

• สนกุกบัการลอยตวัในทะเลเดดซ ีทะเลที�ข ึ3นชื�อวา่เค็มที�สดุในโลก  

• เปิดประสบการณ์ขี�มา้ไปชม The Treasury แหง่นครเพตร 

 
 
 

         กาํหนดการเดนิทาง          
  

วนัที�  1-8, 8-15 พ.ย., 29 พ.ย.-6 ธ.ค. 61 59,900.- 

วนัที�  6-13, 20-27 ธ.ค. 61 60,900.- 

  

      เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
คํ�า 

โรงแรมที�พกั  
หรอืเทยีบเทา่  

1 กรงุเทพฯ – ไคโร ✈ ✈ ✈  

2 
ไคโร – กซีา่ – พรีะมดิ – สฟิงซ ์– โรงงานผลติหวันํ#าหอม –  
เมมฟิส – ซคัคารา่   

O O O 
BARCELLO CAIRO 
HOTEL   

3 
ไคโร – อเล็กซานเดรยี – หลมุฝังศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี –   
ป้อมปราการซทิาเดล – เสาปอมเปย ์ 

O O O 
BARCELLO CAIRO 
HOTEL   

4 
พพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์– ศนูยก์ลางการทํากระดาษปาปีรสุ 
– สเุหรา่โมฮมัหมดั อาล ี– ตลาดขา่นเอลคาลลี ี– 
ลอ่งเรอืทาน อาหารคํDาแมนํ่#าไนล ์

O O O 
BARCELLO CAIRO 
HOTEL   

5 ไคโร – อมัมาน – มาดาบา – เมา้ท ์เนโบ – เพตรา ✈ O O SELLA HOTEL 

6 นครเพตรา – เดดซ ี O O O RAMADA RESORT 

7 เดดซ ี– นครเจอราช – อมัมาน – ไคโร – กรงุเทพฯ O O ✈  

8 ไคโร – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที� 1: กรงุเทพฯ  
21.30 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประต ู8 เคานเ์ตอร ์Q สายการ

บนิอยีปิตแ์อรไ์ลน ์โดยมเีจา้หนา้ทีD คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

 ออกเดนิทางสูก่รงุไคโร ประเทศอยีปิต ์เทีDยวบนิทีD MS 961 

วนัที� 2: ไคโร – กซีา่ – พรีะมดิ – สฟิงซ ์– โรงงานผลติหวันํ 3าหอม – เมมฟิส – ซคัคารา่   

00.50 น. ออกเดนิทางสูก่รงุไคโร ประเทศอยีปิต ์เทีDยวบนิทีD MS 961 

06.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์(เวลาทอ้งถิDนชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัDวโมง) 

นําท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเดนิทางสู่กรุงไคโร (Cairo) เมอืงหลวงของประเทศ

อยีปิตเ์พืDอรับประทานอาหารเชา้ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้  

 จากนั#นนําทา่นเดนิทางไปยงัเมอืงกซีา่ (Ginza) เมอืงใหญอ่นัดับ 3 ของประเทศอยีปิต ์นําทา่ชม มหา

พีระมดิแห่งเมอืงกซี่า(Great Pyramid of Giza) คือ พีระมดิคูฟู (Khufu) , พีระมดิคาเฟร 

(Khafre), พรีะมดิเมนคูเร (Menkaure) โดยพรีะมดิคูฟ ูนั#นเป็นพรีะมดิทีDใหญ่และเก่าแก่ทีDสุดใน

บรรดามหาพรีะมดิแหง่เมอืงกซีา่ เป็นทีDบรรจพุระบรมศพของกษตัรยิค์อีอปส ์(Cheops) หรอื ฟาโรห์

คฟูู (Khufu) แห่งราชวงศท์ีD 4 ซึDงปกครองอาณาจักรอยีปิตเ์มืDอประมาณกวา่ 4,600 ปีมาแลว้ ใชเ้วลา

กอ่สรา้งทั #งสิ#นประมาณ 30 ปี และใชแ้รงงานกวา่แสนคน ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรย์

ของโลกยคุเกา่และเป็นหนึDงเดยีวในสิDงมหัศจรรยย์คุเกา่ทีDยงัคงอยูถ่งึปัจจบุัน จากนั#นนําทา่นชมสฟิงซ ์

(Sphinx) ทีDแกะสลักจากหนิธรรมชาต ิเป็นการผสมกนัระหวา่งมนุษยก์ับสงิโต สว่นหัวทีDเหมอืนมนุษย์

นั#น มสีญัลักษณ์ของฟาโรหอ์ยีปิตแ์สดงไวค้อืมเีคราทีDคาง ตรงหนา้ผากมงีแูผแ่มเ่บี#ยและมเีครืDองประดับ 

รัดเกลา้แบบกษัตรยิ ์ลําตัวมลีักษณะคลา้ยสงิโต  

**ไมร่วมคา่ขีDอฐู และคา่เขา้ดา้นในพรีะมดิ หากทา่นสนใจ กรุณาตดิตอ่ทีDหัวหนา้ทวัร*์* 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจนี 

 จากนั#นชมโรงงานผลติหวันํ 3าหอม (Perfume Factory) ซึDงกล่าวกันว่าการทํานํ#าหอมนี# เป็นสูตร

ดั #งเดมิ ทีDสบืทอดกันมาตั #งแต่สมัย พระนางคลโีอพัตรา และทีDนี#ยังเป็นศูนยก์ลางแหล่งผลติหัวนํ#าหอม

ขนาดใหญ่ใหก้ับแบรนด์เนมยีDหอ้ดังๆหลายยีDหอ้อีกดว้ย จากนั#นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเมมฟิส 

(Memphis) เป็นเมอืงหลวงแรกของอาณาจักรอยีปิต์โบราณ เมืDอฟาโรหน์าเมอร ์(Narmer) ได ้

รวบรวมอาณาจักรอยีปิต ์รวมเป็นหนึDงเดยีวได ้นําท่านชมรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ดว้ยหนิอลาบาสเตอร์

ของฟาโรหร์ามเสสที� 2 (Ramesses II) ระหวา่งทางยงัมตีน้อนิทผาลัมขึ#นเป็นแถวอยา่งสวยงามอกี

ดว้ย จากนั#นนําท่านเดนิทางไปยังเมอืงโบราณซคัคารา่ (Saqqara) เพืDอชมพรีะมดิขั #นบันได เป็น

สิDงกอ่สรา้งขนาดใหญ่ อกีทั #งยังใชเ้ป็นสถานทีDฝัDงศพของกษัตรยิ ์ซอเซอร ์และเป็นตน้แบบของพรีะมดิ

ในยคุตอ่มา จากนั#นนําทา่นเดนิทางกลับสูก่รงุไคโร 

คํ�า      รับประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคารอาหารพื#นเมอืง  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที�พกั      เดนิทางเขา้สูท่ีDพัก Barcello Cairo Hotel  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที� 3: ไคโร – อเล็กซานเดรยี – หลมุฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี –   ป้อมปราการซทิาเดล –  

เสาปอมเปย ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางไปยังเมอืงอเล็กซานเดรยี (Alexandria) ซึDงเป็นเมอืงใหญ่อันดับสอง รองจากกรุง

ไคโร เมอืงนี#เคยถูกปกครองโดยชาวเมอืงอยีปิต ์ชาวกรกี ชาวโรมัน รวมถงึการครอบครองของราชวงศ์

ชาวมสุลมิต่างๆ ทําใหเ้มอืงนี#เป็นแหล่งผสมผสานศลิปะอยีปิต ์กรกี โรมัน และอสิลามเขา้ดว้ยกันอยา่ง

น่าสนใจยิDง เมอืงอเล็กซานเดรยีเคยเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ เมืDอประมาณ 1,200 ปีก่อนครสิตกาล จน

เมืDอ 332 ปีกอ่นครสิตกาล พระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราช (Alexander the Great) แห่งราชวงศ์

อารก์ดี จากแควน้มาซโิดเนีย ไดเ้ขา้มายดึครองและมคํีาสัDงใหป้รับปรุงขยายเมอืงเพืDอสถาปนาเป็นเมอืง

หลวงในสมัยพระองค ์พรอ้มทั #งตั #งชืDอว่าเมอืงอเล็กซานเดรยี และเมอืงนี#ยังเป็นสถานทีDสําคัญในตํานาน

รักอันยิDงใหญ่ของพระนางคลโีอพตัรา(Cleopatra) และจอมทพัผูก้ลา้แหง่โรมนั มารค์ แอนโทนี

(Mark Antony) ปัจจุบันนี#เป็นเมอืงพักผอ่นตากอากาศทีDมชี ืDอเสยีงแหง่หนึDงของโลก นําท่านชมหลมุ

ฝงัศพใตด้นิแหง่อเล็กซานเดรยี (Catacomb) ซึDงไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิDงมหัศจรรยข์อง

โลกยคุกลาง เป็นอโุมงคท์ีDเก็บศพและทรัพยส์มบตัขิองกษัตรยิอ์ยีปิตโ์บราณ  

กลางวนั      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพื#นเมอืง  

บา่ย นําท่านชมป้อมปราการซทิาเดล (Citadel) ซึDงในอดตีนั#นคอืทีDตั #งของประภาคารฟาโรส (Pharos 

of Alexandria) ทีDไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิDงมหัศจรรยข์องโลกยคุโบราณ สรา้งประมาณ 270 

ปีก่อนครสิต์ศักราช ในรัชสมัยพระเจา้ปโตเลมทีีD 1 โดยสถาปนิกชืDอ โซสเตรโตส สรา้งดว้ยหนิอ่อน

แกะสลัก มตีะเกยีงขนาดใหญ่บนยอด โดยนักประวัตศิาสตรส์ันนษิฐานว่าในเวลากลางวันจะปล่อยควัน 

และในเวลากลางคืนจะเป็นแสงไฟสว่างทีDเห็นไดจ้ากระยะไกล จากนั#นนําท่านชมเสาปอมเปย ์

(Pompey’s Pillar) ซึDงเป็นสิDงสําคัญโบราณในสมัยโรมันปกครองอยีปิต ์มลีักษณะเป็นเสาแกรนติสูง

ประมาณ 27 เมตร คําว่าปอมเปย์นั#นเป็นชืDอเพืDอนสนิทของจูเลยีส ซีซ่า (Julius Caesar) ผูนํ้าทีD

ย ิDงใหญ่แห่งโรมัน ซึDงภายหลังทั #งสองไดก้ลายเป็นศัตรูกัน ปัจจุบันนี#เหลอืเพยีงแค่เสาโบราณแบบกรกี 

ตั #งอยูอ่ยา่งโดด่เดน่ และสฟิงซอ์กีสองตัว จากนั#นนําทา่นเดนิทางกลับกรงุไคโร 

คํ�า       รับประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคาร อาหารพื#นเมอืง  

ที�พกั      เดนิทางเขา้สูท่ีDพัก Barcello Cairo Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที� 4: พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตอิยีปิต ์– ศูนยก์ลางการทํากระดาษปาปีรุส – สุเหร่าโมฮมั

หมดั อาล ี– ตลาดขา่นเอลคาลลี ี– ลอ่งเรอืทาน อาหารคํ�าแมน่ํ 3าไนล ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเขา้ชมพพิธิภณัฑส์ถานแหง่ชาตอิยีปิต ์(Egyptian Museum) อันเลืDองชืDอ เป็นสถานทีDทีD

รวมศลิปะวัตถโุบราณมากมายทีDสดุ ชมโลงศพทองคําแทพ้รอ้มหนา้กากทองคําของฟาโรหต์ตุนัคาเมน 

(Tutankhamun) อันดังกอ้งโลก และสมบัตสิ่วนตัวอกีมากมายของพระองค ์อาทเิชน่ เตยีงบรรทม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัด ของเล่นต่างๆ รถศกึและเกา้อี# บรรลังกท์องคํา นอกจากนี# ท่านยังจะไดช้มสมบัตอิันลํ#าค่าอืDนๆ อกี

จํานวนมากเชน่ แหวน สรอ้ยขอ้มอื สรอ้ยคอ ฝีมอื ประณีต สิDงของทั #งหมดลว้นมอีายเุกา่แกก่วา่ 3,000 ปี  

**พเิศษนําทา่นเขา้ชมหอ้งมมัมี�ของพระมหากษตัรยิท์ ั3ง 11 พระองค*์* 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื#นเมอืง  

บา่ย จากนั#นชมศนูยก์ลางการทํากระดาษปาปีรสุ (PAPYRUS FACTORY) ซึDงเป็นกระดาษชนดิแรกของ

โลกทําจาก ตน้กก (Papyrus) เพืDอใชบ้ันทกึขอ้ความสรรเสรญิเทพเจา้และเหตุการณ์สําคัญต่างๆ ใน

สมยัอยีปิตโ์บราณ จากนั#นนําทา่นชม สเุหรา่โมฮมัหมดั อาล ี(Muhammad Ali Mosque) ออกแบบ

โดยสถาปนกิชาวกรกี สรา้งเสร็จในปี ค.ศ. 1848 ใชเ้วลาในการสรา้งนานกวา่ 18 ปี นับเป็นสเุหรา่ทีDใหญ่

และสงูทีDสดุในกรุงไคโร ตรงกลางเป็นรูปสีDเหลีDยมมโีดมขนาดใหญ ่และมโีดมขนาดเล็กรองรับอกี 4 มมุ 

ตัวอาคารสรา้งดว้ยหนิ อลาบาสต ์ตกแต่งดว้ยโคมไฟระยา้อันงดงามตามแบบศลิปะอสิลาม จากนั#นนํา

ท่านไปชอ้ปปิ# งสิ#นคา้พื#นเมืองอันงดงามทีDตลาดข่านเอลคาลลี ี(Khan el-Khalili) ตลาดสําคัญ

ทางการคา้ขายของพื#นเมอืงและ สนิคา้ทีDระลกึทีDใหญท่ีDสดุในกรุงไคโรประเทศอยีปิต ์ท่านสามารถเลอืก

ซื#อของพื#นเมอืงสวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดนา้หอมทีDทําดว้ยมอื สนิคา้ต่างๆ เครืDองทองรูปพรรณ

และเพชรพลอยลวดลายแบบอาหรับ พรม และของทีDระลกึพื#นเมอืงตา่งๆ 

คํ�า      รบัประทานทานอาหารคํ�าบนเรอื (Dinner Cruise)  
สมัผสับรรยากาศอนังดงามยามคํ�าคนืตลอดสองฝั�งแมนํ่ 3าไนล ์

พรอ้มชมการแสดงระบาํหนา้ทอ้ง และการแสดงพื3นเมอืงที�นา่ตื�นเตน้ 

ที�พกั       เขา้สูท่ีDพัก โรงแรม Barcello Cairo Hotel หรอืเทยีบเทา่  

วนัที� 5: ไคโร – อมัมาน – มาดาบา – เมา้ท ์เนโบ – เพตรา 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

04.30 น. นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพืDอเดนิทางไปยงัประเทศจอรแ์ดน 

***คณะเดนิทางวนัที� 06-13 ก.ย., 11-18, 18-25 ต.ค. 61 นดัหมาย เวลา 03.45 น. 

07.25 น. ออกเดนิทางสุก่รงุอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน โดยสายการบนิอยีปิตแ์อร ์เทีDยวบนิทีD MS 719 

***คณะเดนิทางวนัที� 06-13 ก.ย., 11-18, 18-25 ต.ค. 61 ออกเดนิทาง เวลา 06.45 น. และ

ถงึกรงุอมัมาน เวลา 09.05 น.*** 

08.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิQueen Alia กรุงอัมมาน ประเทศจอรแ์ดน นําท่านผ่านพธิตีรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากร (เวลาทอ้งถิ�นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ช ั�วโมง) นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงมาดาบา 

(Madaba) หรอืเมอืงแห่งโมเสก ชมโบสถก์รกี-ออโธดอกซแ์หง่เซนตจ์อรจ์ (Greek Orthodox 

Church of St. George) ถูกสรา้งในราวปี ค.ศ. 600 ยคุของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนทีDดนิแดนศักดิ

สทิธิ_แหง่เยรซูาเลม ตกแตง่โดยโมเสกสตีา่งๆ ประมาณ 2.3 ลา้นชิ#นแสดงถงึพื#นทีDดนิแดนศักดิ_สทิธิ_ตา่งๆ 

ในแถบรอบทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน, เยรูซาเล็ม, แมนํ่#าจอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เขาไซนาย, อยีปิต ์ฯลฯ นํา

ท่านเดนิทางชมเมาท ์เนโบ (Mount Nebo) ดนิแดนศักดิ_สทิธิ_ทีDตั #งอยู่บนเขาซึDงเชืDอกันว่าน่าจะเป็น

บรเิวณทีDเสยีชวีติและฝังศพของโมเสส ผูนํ้าชาวยวิทีDนําพาชาวยวิเดนิทางจากอยิปิตม์ายงัเยรซูาเลม ชม

โบสถอ์นุสรณ์โมเสส (The Moes Memorial Church) ภายในโบสถป์ระกอบไปดว้ยภาพโมเสกสี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนพื#นโบสถอ์ันลา้ค่า แสดงถงึภาพชวีติสัมพันธร์ะหว่างคน, สัตว ์และธรรมชาต,ิ รูปคน ฯลฯ และยังมี

แทน่พธิ ีมา้นัDง ตามรปูแบบของศาสนาครสิตไ์วป้ระกอบพธิตีา่ง ๆ และอนุญาตใหใ้ชใ้นปัจจบุนั ในปี ค.ศ. 

2000 โป๊ป จอห์น ปอลทีD 2 เสด็จมาแสวงบุญทีDนีDและไดป้ระกาศใหเ้ป็นดนิแดนศักดิ_สทิธิ_ จากนั#นชม

อนุสรณ์ไมเ้ทา้ศักดิ_สทิธ์แห่งโมเสส ซึDงมีลักษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดยอุทิศเป็น

สญัลักษณ์ของโมเสส และพระเยซ ูถา่ยรปู ณ จดุชมววิ โดยในวันทีDทอ้งฟ้าแจม่ใส ทา่นสามารถมองเห็น 

แมน่า้จอรแ์ดน, ทะเลเดดซ,ี เมอืงเบธเลเฮม และประเทศอสิราเอล ไดจ้ากจดุนี#อยา่งชดัเจน 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื#นเมอืง  

บา่ย จากนั#นนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเพตรา (Petra) เมอืงเพตรา มหานครศลิาทรายสชีมพู หรอื Rose 

City ไดรั้บการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยเูนสโกปี ค.ศ. 1985 และ ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็น 

1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องแหง่โลกใหม ่(New7Wonders of the World) จากการตัดสนิโดยการ

โหวตจากบคุคลนับลา้นทัDวโลกในวันมหัศจรรย ์07/ 07/ 07  มหานครสดีอกกหุลาบทีDซอ่นตัวอยูใ่นหบุ

เขาวาด ีมูซา (Wadi Musa Valley) หรือหุบเขาแห่งโมเสส ถูกสรา้งขึ#นในช่วงศตวรรษทีD 4 ก่อน

ครสิตกาล โดยชาวนาบาเทยีน (Nabataeans) และไดก้ลายมาเป็นนครแห่งการคา้ขนาดใหญ่ ซึDง

เป็นตลาด ซื#อสนิคา้สําคัญทีDสดุของโลกตะวนัออก ทีDตอ่มาถกูละทิ#งเป็นเวลานานกวา่ 700 ปี จนเมืDอมนัีก

สํารวจชาวสวติเซอรแ์ลนด ์โยฮนัน ์ลคุวกิ บวรก์ฮารท์ เดนิทางผา่นมาพบ เห็นเขา้เมืDอปี พ.ศ. 2355 และ

นําไปเขยีนในหนังสอืชืDอ “TRAVEL IN SYRIA” จนทําใหเ้ริDมเป็นทีDรูจั้กกนัอยา่งแพรห่ลายจนถงึปัจจบุนั 

คํ�า        รับประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคาร อาหารพื#นเมอืง  

ที�พกั        เขา้สูท่ีDพัก โรงแรม Sella Hotel หรอืเทยีบเทา่  
  

วนัที� 6: นครเพตรา – มหาวหิารศกัด ิ}สทิธิ} เอล คาซเนท ์– ทะเลเดดซ ี 

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนั#นนําท่านชมเมอืงเพตรา (Petra)  ใหท้่านไดข้ีDมา้ระยะทางประมาณ 800 เมตร บนถนนทราย

เพืDอตรงเขา้สู่หนา้เมอืง **ไม่รวมค่าทปิขีDมา้ โดยประมาณ 3 USD** (ไม่รวมค่าขีDลา, ขีDอูฐ, รถมา้ลาก สนใน

กรุณาตดิตอ่ทีDหัวหนา้ทัวร)์ จากนั#นเดนิเทา้กบัเสน้ทางมหัศจรรยก์วา่ 1.5 กโิลเมตร ทีDเกดิจากการแยกตัว

ของเปลอืกโลกและการซดัเซาะของนํ#าเมืDอหลายลา้นปีกอ่น เดนิชมความสวยงามของผาหนิสชีมพูสูง

ชันทั #ง 2 ขา้งทาง จนพบกับความสวยงามของ มหาวหิารศกัดิ}สทิธิ} เอล คาซเนท ์(Al-Khazneh 

หรอื The Treasury) ซึDงสันนษิฐานว่าสรา้งในศตวรรษทีD 1-2 เป็นวหิารทีDแกะสลักโดยเจาะเขา้ไปใน

ภเูขาสชีมพทูั #งลกู มคีวามสงู 40 เมตร และ มคีวามกวา้ง 28 เมตร วหิารแหง่นี#ไดถ้กูออกแบบโดยไดรั้บ

อทิธพิลศลิปะของหลายชาตเิขา้ดว้ยกัน เชน่ อยิปิต,์ กรกี, นาบาเทยีน ฯลฯ เดมิทถีูกเชืDอว่าเป็นทีDเก็บ

ขุมทรัพยส์มบัตขิองฟาโรหอ์ยิปิต ์นักประวัตศิาสตรแ์ละนักโบราณคดไีดล้งความเห็นตรงกันว่า น่าจะ

สรา้งขึ#นเพืDอเป็นการเฉลมิฉลองใหก้บัผูป้กครองเมอืง, ใชเ้ป็นสถานทีDทําพธิกีรรมทางศาสนา  

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพื#นเมอืง 

บา่ย จากนั#นนําทา่นเดนิทางสู ่ทะเลเดดซ ี(Dead Sea) ซึDงเป็นทะเลทีDถกูบนัทกึลงใน กนิเนสสบ์ุค๊ วา่ เป็น

จุดทีDตํDาทีDสดุในโลก มคีวามตํDากว่าระดับนํ#าทะเลถงึ 400 เมตร และ มคีวามเค็มทีDสดุในโลกมากกวา่ 20 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปอรเ์ซนตข์องนํ#าทะเลทัDวไป ทําใหไ้มม่สี ิDงมชีวีติใดเลยอาศัยอยูไ่ดใ้นทอ้งทะเลแหง่นี# ใหท้่านอสิระใน

การลงเล่นนํ#าทะเล และ พสิูจน์ความจรงิว่าสามารถลอยตัวไดจ้รงิหรอืไม่ (การลงเล่นนํ#าในทะเลมวีธิี

ขั #นตอนการลงเลน่ และขอ้ควรระวังตา่งๆ ควรฟังคําแนะนําจากมคัคเุทศกท์อ้งถิDน)  

คํ�า       รับประทานอาหารคํDา ณ ภตัตาคาร อาหารพื#นเมอืง 

ที�พกั        เดนิทางเขา้สูท่ีDพัก Ramada Resort หรอืเทยีบเทา่     

 
วนัที� 7: เดดซ ี– นครเจอราช – อมัมาน – ช็อปปิ3 งตลาดพื3นเมอืง – สนามบนิ  – ไคโร   

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่นครเจอราช (Jerash) 1 ใน 10 หัวเมอืงเอกตะวันออกอันยิDงใหญ่ของอาณาจักร

โรมัน โดยสันนษิฐานว่าเมอืงนี#น่าจะถูกสรา้งในราว 200 – 100 ปีก่อนครสิตกาล ในปี ค.ศ. 749 นคร

แห่งนี#ไดถู้กแผ่นดนิไหวครั #งใหญ่ทําลาย และถูกฝังกลบโดยทราย หลังจากนั#นก็ไดส้ญูหายไปเป็นนับ

พันปี ชมซุม้ประตูกษตัรยิเ์ฮเดรยีน (Hadrian 's Arch) จากนั#นนําท่านเดนิเขา้ประตูทางทศิใตช้ม

โอวลัพลาซ่า (Oval Plaza) สถานทีDชมุนุมพบปะสังสรรคข์องชาวเมอืง ชมโรมนัโบราณ (South 

Roman Theatre) ซึDงก็คอืโรงละครทางทศิใต ้สรา้งในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผูช้มไดถ้งึ 3,000 คน มี

จุดเสยีงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชญิทดสอบกบัความอศัจรรยเ์พยีงพูดเบาๆ ก็จะมเีสยีงสะทอ้นกอ้ง

เขา้มาในหูของเรา จากนั#นนําท่านชมนํ 3าพุใจกลางเมอืง (Nymphaeum) ทีDสรา้งขึ#นในปี ค.ศ. 191 

เพืDออุทศิแด่เทพธดิาแห่งขุนเขา ซึDงเป็นทีDนับถอืของชาวเมอืงแห่งนี# มทีีDพ่นนํ#าเป็นรูปหัวสงิโตทั #งเจ็ด 

และตกแตง่ดว้ยเทพตา่งๆ ประจําซุม้ดา้นบนของนํ#าพ ุ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําท่านชมเมอืงหลวงกรุงอมัมาน (Amman) เมอืงหลวงทีDตั #งอยู่บนภเูขา 7 ลูก และมปีระวัตศิาสตร์

ยาวนานมากกว่า 6,000 ปี ผ่านชมย่านเมอืงเกา่ เมอืงใหม่ ย่านธุรกจิ ตลาดใจกลางเมอืง ย่านคนรวย 

ฯลฯ จากนั#นนําท่านชม ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน (Citdael) ทีDถูกสรา้งขึ#นเพืDอเป็นจุดสังเกต

เหตุการณ์ต่างๆรอบเมอืง ใหท้่านอสิระถ่ายรูปตรงจุดชมววิทีDสวยทีDสดุของเมอืงแห่งนี# โดยมฉีากหลัง

เป็นโรงละครโรมนัทีDมขีนาดใหญท่ีDสดุในประเทศจอรแ์ดนทีDสามารถจุผูช้มไดถ้งึ 6,000 คน และ ตกึราม

บา้นชอ่งทีDตั #งอยูบ่นภเูขาสงู อนัแปลกตายิDงนัก จากนั#นให ้

ทา่นชอ้ปปิ#งตลาดพื#นเมอืงหรอืหา้งสรรพสนิคา้ตามอธัยาศัย 

16.00 น. หลังจากนั#นไดเ้วลาสมควร เดนิทางสูส่นามบนิ Queen Alia International Airport เพืDอบนิกลบั

กรงุเทพฯ 

19.10 น. ออกเดนิทางบนิกลับกรงุไคโร โดยเทีDยวบนิทีD MS702 แวะตอ่เครืDองทีDกรงุไคโร ประเทศอยีปิต ์

20.40 น. ถงึสนามบนิไคโร เพืDอรอเปลีDยนเครืDอง 

22.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีDยวบนิทีD MS 960 

วนัที� 8: ไคโร – กรงุเทพฯ 

12.35 น. คณะเดนิทางกลับถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอสงวนสทิธิ}การยา้ยเมอืงที�เขา้พกั เชน่ กรณีที�เมอืงน ั3นมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พกัเมอืงที�ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสม 

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการทีDจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีDทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีDยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีDกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั #งในกรณีทีDทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี#าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึDง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการเปลีDยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีDยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการเปลีDยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีDคณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ_ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมื�อทา่นทําการซื3อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื�อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีที�ลกูคา้ตอ้งออกต ั#วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที�ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั3ง มฉิะน ั3นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั3งส ิ3น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได ้ท ั3งนี3ข ึ3นอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที�ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรม : อยีปิต ์– จอรแ์ดน 8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิอยีปิตแ์อรไ์ลน ์(MS) 

 
 

  กาํหนดวนัเดนิทาง :    1-8, 8-15 พ.ย. 61  

29 พ.ย.-6 ธ.ค. 61  

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 59,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
59,900.- 

ราคาไมร่วมต ั#วเครื�องบนิ ทา่นละ 

 (ไมร่วมเที�ยวบนิอนิเตอรแ์ละเที�ยวบนิภายใน) 
35,900.- 

 

 

 

  กาํหนดวนัเดนิทาง :    6-13, 20-27 ธ.ค. 61  

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 60,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 60,900.- 

พกัหอ้งเดี�ยว เพิ�มทา่นละ 6,900.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 60,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ�มเตมิเรื�องโรงแรมที�พกั) 
60,900.- 

ราคาไมร่วมต ั#วเครื�องบนิ ทา่นละ 

(ไมร่วมเที�ยวบนิอนิเตอรแ์ละเที�ยวบนิภายใน) 
35,900.- 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนี3รวม  
1. คา่ตัlวเครืDองบนิ ชั #นประหยัด ( Economy Class) ทีDระบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวน

วัน และอยูภ่ายใตเ้งืDอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีDยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีDระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีDระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีDทอ่งเทีDยวตามรายการ 

7. คา่วซีา่เขา้ประเทศอยีปิตแ์ละประเทศจอรแ์ดน 

8. คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงื�อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที�) 

         คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

         คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืDอนไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื3อประกนัการเดนิทางสําหรบัครอบคลมุเร ื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิ�มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

         เบี3ยประกนัเร ิ�มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

         เบี3ยประกนัเร ิ�มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายตุ ั3งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

10. คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% 

อตัราคา่บรกิารนี3ไมร่วม  
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครืDองดืDมทีDสัDงพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ#าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิกําหนดเกนิกวา่ 23 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิ#น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมคีา่ทีDสญูหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ#ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีDสายการบนิมกีารปรับขึ#นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึDงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�น  (ทา่นละ 30 USD)  

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (ทา่นละ 24 USD) 

เง ื�อนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีที�น ั�งจะยนืยนัเมื�อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั3น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีDเดนิทาง ทีDมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืDอทําการจองควิยืDนวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืDอไดรั้บการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นที�ตอ้งการออกต ั#วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีD  

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครั #ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีD ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_ไมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทีDเกดิขึ#น 

5. การยืDนวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั #นตอนการยืDนวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทั #งแบบหมูค่ณะและยืDน  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืDอประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัDงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีDยวใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัDวโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนืDองจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ั #งหมด 

 

เง ื�อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที�เกดิข ึ3นจรงิ 

 
  ขอ้มลูเบื3องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื�นวซีา่และการยื�นขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีDดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึ#น 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืDนวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพืDอ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึDงบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทีDค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีDศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรืDองการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีDตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั#น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํDากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริDมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํDากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืDนคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืDองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิDงในการยืDนคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่Dากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีDใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั#นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

  ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องต ั#วเครื�องบนิและที�น ั�งบนเครื�องบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีDนัDงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัlวเครืDองบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_การ

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัlวเครืDองบนิ ซึDงมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัlวเครืDองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ_เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีDเกดิขึ#นจรงิ และรอ Refund 

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นัDงทีD Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีDจะนัDงตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีDสายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีDมรี่างกาย

แข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืDนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีDเครืDองบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ#าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ช่

ผูท้ ีDมปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีDนัDง Long leg ขึ#นอยู่กับทางเจา้หนา้ทีDเช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีDเช็คอนิ

เทา่นั#น 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึ#นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทั #งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ_ เก็บคา่ใชจ้่ายทั #งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ}ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั3งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที�  

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึ3นไป) เนืDองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืDนทีDเดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทีDเกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึDงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลืDอนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั #งนี#ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีDไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัlว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีD  

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. กรณียื�นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีDเกดิขึ#นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืDนวซีา่ / คา่มัดจําตัlวเครืDองบนิ หรอืคา่ตัlวเครืDองบนิ (กรณีออกตัlวเครืDองบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีDกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ั#วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ_ในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั3งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืDองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีD ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิ_ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั3งหมด 

ขอ้มลูเพิ�มเตมิเร ื�องโรงแรมที�พกั 

1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี�ยว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภท

อาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั3นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ�ง

ถา้เขา้พกั 3 ท่าน อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรือ อาจมีความ

จําเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื�องจากโรงแรมน ั3นไมส่ามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ}

ในการเรยีกเก็บเงนิเพิ�มเตมิในกรณีที�อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. กรณีทีDมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ#นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ_ใน

การปรับเปลีDยนหรอืยา้ยเมอืงเพืDอใหเ้กดิความเหมาะสม 

 เอกสารประกอบการขอวซีา่อยีปิต ์  

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยื�นประมาณ 15 วนัทําการ 

การยื�นวซีา่ ไมต่อ้งมาแสดงตนที�สถานทตู 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

          ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง เดนิทางหา้ม   

           ชํารดุหรอืขดีเขยีนใดๆท ั3งสิ3นภายในหนงัสอืเดนิทาง (สําหรับทา่นทีDมหีนังสอืเดนิทางเลม่ เกา่ กรณุา    

          นํามาประกอบการยืDนวซีา่ดว้ยเพืDอความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 2 x 2 นิ3ว จํานวน 2 ใบ (ใชร้ปูสพีื3นหลงัขาวเทา่น ั3น  ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

, สติ{กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครืDองประดับ, รปูทีDมกีารตัดตอ่โดยโปรแกรมคอมพวิเตอรใ์ชไ้มไ่ด)้  

3. สําเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล (ถา้เคยเปลี�ยน),สําเนาทะเบยีน

สมรส, สําเนาใบหย่า หรอื สําเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรส

เสยีชวีติ),สําเนาสตูบิตัรกรณีผูเ้ดนิทางตํ�ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ 

4. หลกัฐานการเงนิ  

BANK CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE ทีDออกจากทาง

ธนาคารเท่านั#น ระบุชืDอเจา้ของบัญช ี(บุคคลทีDออกค่าใชจ้่าย) ตอ้ง

สะกดชื�อ – สกุล ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ และบุคคลทีDเจา้ของ

บญัชอีอกคา่ใชจ้า่ยให ้(ผูเ้ดนิทาง) ตอ้งสะกดชื�อ – สกลุ ใหต้รงตาม

หนา้พาสปอรต์ โดยชัดเจน ฉบับภาษาอังกฤษ และใชย้ื�นไดไ้มเ่กนิ 

15 วนัหลงัจากธนาคารออกให ้

ส่วนสูงใบหน้า 3 ซม.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ทางสถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชฝีากประจําหรอืกระแสรายวนั*** 

5. หลกัฐานการทํางาน(ภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจบุนัเทา่น ั3น)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสือรับรองการทํางานจากบรษัิทฯ ระบุตําแหน่ง, เงนิเดือน, วันเริDมทํางานและ

ชว่งเวลาทีDอนุมตัใิหล้าหยดุ ตอ้งมอีาย ุ1 เดอืนกอ่นยื�นวซีา่ ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ สําเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีDมชี ืDอของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้ส่วน พรอ้มทั #ง เซ็นชืDอรับรองสําเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายุสําเนาไม่เกนิ 3 เดอืน)

พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีDกําลังศึกษาอยู่

(สถานทูตไมร่บัเอกสารที�เป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีายุ 1 เดอืนกอ่นยื�นวี

ซา่) ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6. กรณีที�เด็กอายตุํ�ากวา่ 20 ปี ขอสําเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่าเสยีหายทีDอาจจะเกดิขึ#นโดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกดั พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทั #งแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่าเสยีหายทีDอาจจะเกดิขึ#นโดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกดั พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทั #งแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางท ั3งกบับดิาและมารดา โดยบดิาและมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหาย

ทีDอาจจะเกดิขึ#นโดยคัดฉบับจรงิจากอําเภอตน้สังกัด พรอ้มฉบับแปลภาษาอังกฤษ พรอ้มทั #งแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั #งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิา

หรอืมารดาเพืDอรับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใด

เป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

7. เบอรม์อืถอืที�ตดิตอ่ไดส้ะดวกพรอ้มอเีมล ์

8. กรณุากรอกขอ้มลูภาษาไทยตามแบบฟอรม์ทีDแนบมาใหถ้กูตอ้งและเป็นความจรงิเทา่นั#น เนืDองจากเป็นขอ้มลู   

      ทีDตอ้งสง่ใหก้บัทางสถานฑตู ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอกแทนทา่นได ้เพราะถา้ขอ้มลูผดิพลาด ทา่นอาจจะ  

      ถกูปฏเิสธวซีา่ได ้

9. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซน็ รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซน็เฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่เทา่น ั3น 

*** สถานทตูไมส่ามารถใหด้งึเลม่ ขณะที�กาํลงัพจิารณาวซีา่อยูใ่นทกุกรณี*** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


