
              

 

    

 

                

เดินทางครั�งเดียว ไดเ้ที�ยว � ประเทศ 

พรอ้มประสบการณใ์หม่ เที�ยวครบทุกไฮไลท ์
- ท่องเที�ยว อียปิต ์ยอ้นรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย ์คน้หาดินแดนแห่งตาํนานอนัลี� ลบั

ของ ฟาโรห ์ชม มหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยข์องโลกซึ�งมีประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมากกว่า 5,000 ปี 



              

 

    

 

- ฉลองความยิ�งใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตรา้  และเป็น ; ใน < สิ�งมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคใหม่ 

ไคโรกีซ่าเดดซีเพตรา้อมัมานเจอราช 

 

วนัแรก   สนามบินสุวรรณภูมิ 

20:30 น. คณะผูเ้ดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั�น ? แถว Q 
หนา้เคาน์เตอร ์Q 14- 20 สายการบินอียิปต ์ซึ.งมีเจา้หนา้ที.บริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัพรอ้ม 

23.59 น. เหิรฟ้าสู่กรุงไคโร ประเทศอียิปต ์โดยเที.ยวบินที. MS961 สายการบินอียิปตแ์อร ์อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ ? ชั .วโมง) (มีบริการอาหารเครื.องดื.มบนเครื.อง) 
อาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระแก่ท่าน 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

วนัเดินทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

(พกัหอ้งละ �-D ทา่น) 
ราคาเด็กเสริมเตียง 

(พกักบัผูใ้หญ่ � ทา่น) 
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง 
(พกักบัผูใ้หญ่ � ทา่น) 

พกัเดียวเพิ�ม 

0F-;G มิ.ย. I� 59,KKK บาท 59,KKK บาท 59,KKK บาท 7,LLL บาท 
13-20 ก.ค.I� 62,999 บาท 62,KKK บาท 62,KKK บาท <,LLL บาท 
�L-�< ก.ค.I� I�.KKK บาท 62,999 บาท 62,999 บาท <,LLL บาท 
;L-;< ส.ค.I� 59,KKK บาท 59,KKK บาท 59,KKK บาท 7,LLL บาท 
�?-D; ส.ค.I� 59,KKK บาท 59,KKK บาท 59,KKK บาท <,LLL บาท  
<-;? ก.ย.I� 

�;-�F ก.ย.I� 
59,KKK บาท 59,KKK บาท 59,KKK บาท 7,LLL บาท 

   ;K-�I ต.ค.I� 62,KKK บาท 61,KKK บาท 60,KKK บาท 7,5LL บาท 
L�-LK พ.ย.I� 62,KKK บาท 61,KKK บาท 60,KKK บาท 7,5LL บาท 
LD-;L ธ.ค.I� 62,999 บาท 61,KKK บาท 60,KKK บาท <,GLL บาท 
�?-D; ธ.ค.I� ID.KKK บาท 62,999 บาท 61,999 บาท K,LLL บาท 

�Fธ.ค.-L? ม.ค.ID 63,KKK บาท 62,KKK บาท 61,KKK บาท 9,LLL บาท 
D; ธ.ค.-L< ม.ค.ID 63,KKK บาท 62,KKK บาท 61,KKK บาท K,LLL บาท  



              

 

    

 

 

วนัที�สอง         กรุงเทพฯ - ไคโร- ปิรามิด -สฟิงซ ์- โรงงานนํ�าหอม –โรงงาน กระดาษปาปิรุส 

04.10 น. เดินทางถึงสนามบินแห่งชาติกรุงไคโร (เวลาทอ้งถิ.นชา้กว่าประเทศไทย D ชั .วโมง) หลงัจากผ่านพิธีตรวจ
คนเขา้เมืองและรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ นําท่านเดินทางสู่โรงแรม  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางไปชม สฟิงคแ์ละหมู่มหาปีรามิดแห่งเมืองกีซ่า (GIZA PYRAMID) 

ประเทศอียิปต ์ซึ.งเป็น G ใน H สิ.งมหศัจรรยข์องโลกที.นําคณะเดินทางสู่ เมืองกีซ่า เพื.อเขา้ชม “มหาปีรา

มิด”  หนึ.งในเจ็ดสิ.งมหศัจรรยข์องโลก ) เป็นชื.อเรียกของสถานที.ฝังพระศพของเมืองเลโทโพลิสโบราณ

(ปัจจุบนัคือ ไคโร) ครอบคลุมพืJ นที. 2,000 ตร.ม. บนที.ราบสูงทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นที.ตัJงของ

มหาปิรามิด 3 องค ์ซึ.งองคฟ์าโรหแ์ห่งอียิปตโ์บราณสรา้งขึJ นเพื.อฝังพระศพของพระองคเ์อง นับเป็น

สิ.งก่อสรา้งที.ยิ.งใหญ่และเก่าแก่ที.สุดของโลก ใชเ้วลาก่อสรา้งทัJงสิJ น NO ปี สรา้งจากแท่งหินขนาดใหญ่มาก 

แต่ละกอ้นหนักกวา่ P ตนั หินแต่ละกอ้นวางชิดติดกนัแบบแนบสนิทมาก แมแ้ต่กระดาษก็สอดไมผ่่าน ซึ.ง

ประกอบดว้ย 

 

1) ปิรามิดคีออพส ์(Cheops) หรือปิรามิดคูฟู สรา้งในพืJ นที. 53 ตร.ม. สูง 146 เมตร สรา้งดว้ย
หินแกรนิต 2.3 ลา้นแท่ง น้าหนักกวา่กวา่ 60 ตนัภายในมีหอ้งโถงหลายหอ้ง หอ้งโถงใหญ่ หอ้งโถง
พระราชา หอ้งโถงพระราชินี เป็นปิรามิดที.ใหญ่ที.สุดในโลก กล่าวกนัว่าอาจนาวิหารเซ็นตปิ์เตอรที์.กรุงโรม
รวมกบัวิหารเซ็นตป์อลที.ลอนดอน และดูโอโมวิหารแห่งเมืองฟลอเรนซ ์รวมไวใ้นปิรามิดแห่งนีJ ไดอ้ยา่ง
สบาย  



              

 

    

 

2) ปิรามิดเคเฟรน (Chefren) สรา้งโดยฟาโรหค์าแฟ ในปี 2465 ก่อน ค.ศ. สูง 136 เมตร ต่ากวา่ปิรามิด 
10 เมตร สรา้งบนเนินดินขนาดใหญ่ จึงทาใหดู้สง่ากวา่ปิรามิด 2 องค ์กินเนืJ อที.ประมาณ 1.6 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตร มีหอ้งโถงกวา้ง 2 หอ้ง แต่ภายในถูกบุกรุก ทาลายเสียหายมาก  
3) ปิรามิดมิเซรินุส (Mycerinus) สรา้งโดยฟาโรหเ์มนเคอเร ปี 2420 ก่อน ค.ศ. มีขนาดเล็กที.สุด สูง 
66.45 เมตร ปัจจุบนัสูงเพียง 62.18 เมตร กวา้ง 108 เมตร     
ชม “สฟิงซ”์ ที.แกะสลกัจากเนินหินธรรมชาติ มีส่วนหวัเป็นพระพกัตรข์องฟาโรหแ์ละลาํตวัเป็นสิงโต ท่าน

อาจจะขี.อฐูกลางทะเลทรายชมทิวทศัน์รอบๆโดยมีหมูปี่รามิดเป็นฉากหลงั อิสระเดินเที.ยวตามอธัยาศยั 

(หรือเขา้ไปชมภายในตวัปีระมิดซึ�งเชื�อว่าเป็นที�ฝังพระศพขององคฟ์าโรหผ์ูส้รา้งปีระมิดนั�น ภายใน

สรา้งเป็นหอ้งโถงใหญ่ มีทางเดินซึ�งเราสามารถเดินลงไปดูได ้ค่าเขา้ชมไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการทวัร ์

และตอ้งไปเขา้คิวซื� อบตัรเอง เนื�องจากในแต่ละวนัจะมีผูเ้ขา้ชมไดไ้ม่เกินวนัละ DLL คนเท่านั�น) 

 

เที�ยง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
บ่าย แวะชม ศูนยก์ลางการทาํ “กระดาษปาปีรุส”  ซึ.งเป็นกระดาษชนิดแรกของโลกทาํจากตน้กก (PAPYRUS) 

ใชบ้นัทึกขอ้ความสรรเสริญเทพเจา้และเหตุการณใ์นสมยัอียิปตโ์บราณ 
พรอ้มกบัแวะชม โรงงานผลิตหวันํ�าหอม PERFUME FACTORY ซึ.งกล่าวกนัวา่การทาํนํJาหอมแบบนีJ สืบทอด
มาตัJงแต่สมยั พระนางคลีโอพตัรา และยงัเป็นศูนยก์ลาง แหล่งผลิดหวันํJาหอมขนาดใหญ่ใหก้บัยี.หอ้แบรนด์
เนมดงั ๆหลายยี.หอ้อีกดว้ย  

คํ �า   รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 
นาํท่านเขา้สูท๋ี�พกั  PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่า  
 

วนัที�สาม         ไคโร – อเล็กซานเดรีย–หลมุฝังศพใตดิ้น–ชมเสาปอมเปย ์-สวนมอนตาซ่าร ์



              

 

    

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
คณะเตรียมออกเดินทางจากโรงแรม   เพื.อมุ่งหน้าสู่เมืองอเล็กซานเดรีย นําเที.ยวชม เมืองอเล็กซานเดรีย 
(ALEXANDRIA) ซึ.งเป็นเมืองสาํคญัในสมยัโรมนัปกครองอียิปต ์เดิมทีเป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ที.ชื.อว่า รา
คอนดาห์ เมื.อ G,POO ปีก่อนคริสตกาล จนเมื.อ NNP ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ P,NOO กว่าปีก่อน
พระเจา้อเล็กซานเดอรม์หาราชมาพบ จึงใหมี้การปรบัปรุงขยายเมืองเพื.อเป็นเมืองหลวงของอียิปต์และตัJง
ชื.อใหค้ลอ้งจองกบัชื.อของพระองค ์เมืองอเล็กซานเดรียนีJ ยงัเป็นสถานที.สาํคญัในตาํนานรกัอนัยิ.งใหญ่ของ 
ราชินีเลอโฉมชื.อกอ้งโลก พระนางคลีโอพตัรา และนายทหาร มารค์ แอนโทนี ซึ.งเรารูจ้กักนัดี และปัจจุบนั
เมืองนีJ ใหญ่เป็นอนัดบัสองของประเทศ เป็นเมืองพกัผ่อนตากอากาศที.มีชื.อเสียงแห่งหนึ.งของโลก ชม  

 
 
หลมุฝังศพใตดิ้นแห่งอเล็กซานเดรีย ( Catacomb ) G ใน H สิ.งมหศัจรรยแ์ห่งโลกยุคกลาง สุสานของขาว
โรมนัในอดีตมีกวา่ DO,OOO ศพ สุสานใตดิ้นแห่งนีJ มีสามชัJน ชัJนที. G มีไวส้าํหรบัลาํเลียงโลงและศพ ชัJนที. P 
เป็นที.ฝังศพ และชัJนที. N ใชเ้ป็นที.รวมญาติเพื.อระลึกถึงผูต้าย โดยมีการเลีJ ยงสงัสรรคก์นัทัJงวนั ซึ.งเล่ากนัว่า
ตอนที.นักโบราณคดีคน้พบที.นี.เป็นครัJงแรก บนโต๊ะยงัมีขวดไวน์และจานวางอยู ่ 

เที�ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น  
บ่าย  นําท่านชม เสาปอมเปย ์(POMPEII’S PILLAR) เป็นสิ.งสาํคญัโบราณในสมยัโรมนัปกครองอียิปต์ เป็นเสา

แกรนิตสูง PH เมตร ปอมเปย ์เป็นชื.อเพื.อนสนิท
ของ ซีซ่า ซึ.งภายหลงัทัJงสองไดก้ลายเป็นศตัรูกนั
และปอมเปยไ์ดห้ลบหนีมายงัเมืองอเล็กซานเด
รียในอียิปต์ สถานที.ที.เขาถูกฆ่าตายและเล่าขาน
กันว่า ซี ซ่าได้เผาศีรษะของปอมเปย์ที. เสานีJ  



              

 

    

 

นอกจากนัJนสถานที.นีJ ในอดีตยงัเคยมี อาโครโปลิส ซึ.งมีชื.อวา่ เซราเปียม สรา้งขึJ นเพื.อถวาย เทพเซราปิส ใน
สมยัของ ปโตเลมี แต่ในที.สุดถูกทาํลายโดยพวกคริสเตียน ปัจจุบนันีJ เหลือเพียงแค่เสาแบบกรีก ตัJงอยู่อย่าง
โด่ดเด่น และสฟิงซอี์กสองตวัภายนอก 

  จากนัJนชม ป้อมปราการซิทาเดล(CITADEL) ซึ.งในอดีตนัJนเป็นที.ตัJงของประภาคารฟาโรส ถือว่าเป็นหนึ.ง
ในสิ.งมหศัจรรยข์องโลกยุคโบราณ ปัจจุบนัเหลือเพียงส่วนที.เป็นฐานและไดมี้รบัการทะนุบาํรุงต่อเติมจาก
สุลต่านเกยต์เบย ์โดยรวบรวมซากเดิมบางส่วนเขา้มา พรอ้มชมทะเลเมดิเตอรเ์รเนียนที.สวยงาม 

 

 
 
คํ �า รับประทานอาหารคํ �า บุฟเฟต์บนเรือล่องไปตามแม่นํ� าไนล์ (DINNER ON NILE CRUISE)    ชม

บรรยากาศอนังดงามยาม คํ .าคืนสองฟากฝั.งแม่นํJา พรอ้มชม และ ร่วมสนุกกับการแสดง ระบาํหนา้ทอ้ง
(Belly Dance) อนัเลื.องชื.อและการแสดงพืJ นเมืองต่างๆประกอบดนตรี 
นําท่านเขา้สู่ที.พกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัที�สี�          ไคโร -  พิพิธภณัฑแ์ห่งชาตอีิยิปต ์-  ตลาดข่านแอลคาลิลี�  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านชม พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติอียิปต ์อนัเลื.องชื.อ เป็นสถานที.ที.รวมศิลปะวตัถุโบราณมากมายที.สุด 
ชมโลงศพทองคําแทพ้รอ้มหน้ากากทองคําของฟาโรห์ตุตันคาเมนอันดังกอ้งโลก และสมบัติส่วนตัวอีก
มากมายของ   พระองค ์อาทิเช่น เตียงบรรทม พดั ของเล่นต่าง ๆ รถศึกและเกา้อีJ บรรลงักท์องคาํ ซึ.งภาพ
บนพนักเกา้อีJ ที. โรแมนติกมากเป็นภาพของฟาโรห์ตุตันคาเมนประทับอยู่บนเกา้อีJ และมีพระมเหสีของ
พระองค์กําลังทานํJามันหอมให ้ทัJงคู่ใส่รองเทา้แตะคนละขา้งอันแสดงถึงความรักความเผื.อแผ่อันลึกซึJ ง 



              

 

    

 

นอกจากนีJ ท่านยังจะไดช้ม  สมบัติอันลํJาค่าอื.นๆ อีกจํานวนมากเช่น แหวน สรอ้ยขอ้มือ สรอ้ยคอ ฝีมือ
ประณีต สิ.งของทัJงหมดลว้นมีอายุเก่าแก่กวา่ N,OOO ปี ค่าเขา้ชมมมัมี.ของ พระมหากษัตริยท์ัJง GG พระองค์
ไมร่วมอยูใ่นรายการ 

 
เที�ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิ�น 

บ่าย  จากนัJนนําท่านไปชอ้ปปิJ งสิJ นคา้พืJ นเมืองอนังดงามที. “ตลาดข่านเอลคาลีลี” ตลาดสาํคญัทางการคา้ขาย
ของพืJ นเมืองและ สินคา้ที.ระลึกที.ใหญ่ที.สุดในกรุงไคโรประเทศอียิปต์ ท่านสามารถเลือกซืJ อของพืJ นเมือง
สวยๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นขวดนํJาหอมที.ทําดว้ยมือ สินคา้ต่างๆ เครื.องทองรูปพรรณและเพชรพลอย
ลวดลายแบบอาหรบั พรม และของที.ระลึกพืJ นเมืองต่างๆ  



              

 

    

 

 
คํ �า   รบัประทานอาหารคํ �า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 

นําท่านเขา้สู่ที.พกั PYRAMID PARK HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที�หา้      ไคโร –อมัมาน – มาดาบา – เมา้ท ์เนโบ – เดดซี - เพตรา 

04.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม และเตรียมตวัเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม  
06.45 น. จากนัJนเดินทางสู่สนามบินเพื.อบินสู่ เมืองอมัมาน เมืองหลวงของประเทศจอรแ์ดน โดยเที.ยวบิน MS719 
09.05 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอมัมาน ประเทศจอรแ์ดน  หลงัผ่านพิธีตรวจคน

เขา้เมืองและรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิ.นชา้กวา่ประเทศไทย D ชั .วโมง)   
นําท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบาหรือ เมืองแห่งโมเสก ชม โบสถก์รีก-ออโธดอกซ ์แห่งเซนตจ์อรจ์ถูกสรา้ง
ในราวปี ค.ศ. aOO ยุคของไบแซนไทน์ ชมภาพแผนที.ดินแดนศกัดิสิทธิbแห่งเยรูซาเลม ตกแต่งโดยโมเสกสี
ต่างๆ ประมาณ P.N ลา้นชิJ นแสดงถึงพืJ นที.ดินแดนศกัดิbสิทธิbต่างๆ ในแถบรอบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน, เยรู
ซาเลม, แม่นํJาจอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย, อียิปต ์ฯลฯ นําท่านเดินทางลงทางทิศใตเ้พื.อชม เมาท ์เน

โบ ดินแดนศกัดิbสิทธิbที.ตัJงอยูบ่นเขาซึ.งเชื.อกนัวา่น่าจะเป็นบริเวณที.เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ผูนํ้า
ชาวยิวสเ์ดินทางจากประเทศอิยิปตม์ายงัเยรูซาเล็ม 



              

 

    

 

 
 ชม โบสถแ์ห่งเมาทเ์นโบ สนันิษฐานวา่สรา้งขึJ นในราวปี ค.ศ.NOO -cOO ในช่วงยุคไบแซนไทน์ เพื.อเป็น
ที.ระลึกถึงโมเสส  ภายในโบสถป์ระกอบไปดว้ยภาพโมเสกสีบนพืJ นโบสถอ์นัลํJาคํ .า แสดงถึงภาพชีวิตสมัพนัธ์
ระหวา่งคน, สตัว ์และธรรมชาติ, รูปคน ฯลฯ และยงัมีแท่นพิธี มา้นั.ง ตามรูปแบบของศาสนาคริสตไ์ว ้
ประกอบพิธีต่าง ๆ และอนุญาตใหใ้ชใ้นปัจจุบนั, รูปภาพและรายละเอียดต่างๆ แสดงถึงการบรูณะโบสถ,์ 
บ่อศีลจุ่ม ฯลฯ ในปี ค.ศ. POOO โป๊ป จอหน์ ปอลที. P เสด็จมาแสวงบุญที.นี.และไดป้ระกาศใหเ้ป็นดินแดน
ศกัดิbสิทธิb ชมอนุสรณไ์มเ้ทา้ศกัดิbสิทธแ์ห่งโมเสส ออกแบบเป็นลกัษณะเป็นไมเ้ทา้ในรูปแบบไมก้างเขน โดย
อุทิศเป็นสญัลกัษณข์องโมเสส และพระเยซู   เชิญถ่ายรูป ณ จุดชมวิว โดยในวนัที.ทอ้งฟ้าแจ่มใส ท่าน
สามารถมองเห็น แม่นํJาจอรแ์ดน, ทะเลเดดซี, เมืองเบธเลเฮม และประเทศอิสราเอล ไดจ้ากจุดนีJ อยา่ง
ชดัเจน / เดินทางสู่ทะเลเดดซี 

เที�ยง       รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร ทอ้งถิ�น 

บ่าย  นําท่านชม ทะเลเดดซี ทะเลที.ถูกบนัทึกลงในหนังสือ กินเนสส ์วา่ เป็นจุดที.ตํ .าทีสุดในโลก มีความตํ .ากวา่
ระดบันํJาทะเลถึง cOO เมตร และ มีความเค็มที.สุดในโลกมากกวา่ PO เปอรเ์ซนตข์องนํJาทะเลทั .วไป ทาํให้
ไมมี่สิ.งมีชีวิตใดเลยอาศยัอยู่ไดใ้นทอ้งทะเลแห่งนีJ  เชิญท่านอิสระในการลงเล่นนํJาทะเลและ พิสูจน์ ความจริง
วา่ท่านลอยตวัไดจ้ริงหรือไม่(การลงเล่นนํJาในทะเลมีวิธีขัJนตอนการลงเล่น และขอ้ควรระวงัต่างๆ ควรฟัง
คาํแนะนําจากมคัคุเทศกท์อ้งถิ.น) เดินทางสู่เมืองเพตรา้ 



              

 

    

 

 
คํ .า   รบัประทานอาหารคํ .า ภายในโรงแรมที.พกั KINGWAY HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที�หก  นครเพตรา้ – กรุงอมัมาน 

เชา้      รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารเชา้ของโรงแรม  
ชม เมืองเพตรา้ ประเทศจอรแ์ดน (ไดร้บัการประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกปี ค.ศ. G?fD 
และ G ใน H สิ.งมหัศจรรยข์องแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับลา้นทั .วโลกในวนั
มหัศจรรย์ OH/ OH/ OH) มหานครสีดอกกุหลาบที.ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส (WADI MUSA) มี
ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานหลายพนัปีการพงัทลายของเมืองหลงัจากเกิดแผ่นดินไหวหลายครัJงจนสูญหาย
นับพนัปีจวบจนในปี ค.ศ. GfGP นักสาํรวจเสน้ทางชาวสวิส นาย โจฮนัน์ ลุดวิก เบิรก์ฮาดท ์ ไดค้น้พบนคร
ศิลาแห่งนีJ  และนําไปเขียนในหนังสือชื.อ “TRAVEL IN SYRIA” จนทําใหเ้ริ.มเป็นที.รูจ้ักกันอย่างแพร่หลาย
จนถึงปัจจุบนั  นําท่านขี.มา้ (รวมอยู่ในค่าบริการแลว้ แต่ไม่รวมค่าขี.ลา, ขี.อูฐ, รถมา้ลาก ฯลฯ สนในกรุณา
ติดต่อที.หวัหน้าทัวร)์ประมาณ fOO เมตรบนถนนทรายเพื.อตรงเขา้สู่หน้าเมือง พรอ้มชมทัศนียภาพรอบ
ขา้งที.เป็นภูเขาทัJงสองฝั.ง นําท่านเดินเทา้เขา้สู่ถนนเขา้เมือง  SIQ เสน้ทางมหศัจรรยก์ว่า G.D กิโลเมตรที.
เกิดจากการแยกตวัของเปลือกโลกและการซดัเซาะของนํJาเมื.อหลายลา้นปีก่อน เดินชมความสวยงามของผา
หินสีชมพูสูงชนัทัJง P ขา้งคลา้ยกบัแคนยอนน้อย ๆ และ สิ.งก่อสรา้ง พบกบัความสวยงามของ มหาวิหาร
ศกัดิ�สิทธิ� เอล-คาซเนท ์( EL-KHAZNEH / TREASURY)  



              

 

    

 

สนันิษฐานว่าจะสรา้งในราวศตวรรษที.G-P โดยผูป้กครองเมืองในเวลานัJน เป็นวิหารที.แกะสลกัโดยเจาะเขา้
ไปในภูเขาสีชมพูทัJงลูก มีความสูง cO เมตร และ มีความกวา้ง Pf เมตร วิหารแห่งนีJ ไดถู้กออกแบบโดย
ไดร้บัอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเขา้ดว้ยกนั เช่น อิยิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบดว้ย N 
หอ้ง คือ หอ้งโถงใหญ่ตรงกลาง และ หอ้งเล็กทางดา้นซา้ยและขวาเดิมทีถูกเชื.อวา่เป็นที.เก็บขุมทรพัยส์มบติั
ของฟาโรหอิ์ยิปต ์ นักประวติัศาสตรแ์ละนักโบราณคดีไดล้งความเห็นตรงกนัว่า น่าจะสรา้งขึJ นเพื.อเป็นการ
เฉลิมฉลองใหก้ับผูป้กครองเมือง, ใชเ้ป็นสถานที.ทําพิธีกรรมทางศาสนา ชม โรงละครโรมัน (ROMAN 
THEATRE) ที.แกะสลกัจากภูเขาโดยมีแนวราบที.นั.งเท่ากนัและมีความสมดุลยไ์ดอ้ย่างน่าทึ.ง สนันิษฐานเดิม
ทีสรา้งโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมยัที.โรมนัเขา้มาปกครอง ไดต่้อเติมและสรา้งเพิ.มเติม มีที.นั .ง NP แถว 
จุผูช้มไดป้ระมาณ N,OOO คน / อิสระในการเดินชมและถ่ายรูปภายในเมืองเพตรา้ 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ทอ้งถิ�น 
บ่าย      เดินทางกลบัสู่กรุงอมัมาน 
คํ �า  รบัประทานอาหารคํ �า  ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 

นําท่านเขา้สู่ที.พกั G.T. GRAND PALACE หรือเทียบเท่า 

วนัที�เจด็ กรุงอมัมาน – นครเจอราช – ซิตี� ทวัร ์- สนามบิน 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
นําท่านเดินทางขึJ นสู่ทางเหนือของประเทศจอรแ์ดน เพื.อชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพนัเสา”

เป็นอดีต G ใน GO หวัเมืองเอกตะวนัออกอนัยิ.งใหญ่ของอาณาจกัรโรมนั สนันิษฐานว่าเมืองนีJ น่าจะถูกสรา้ง



              

 

    

 

ในราว POO – GOO ปีก่อนคริสตกาล เดิมทีในอดีตเมืองแห่งนีJ ชื.อว่า ในปี ค.ศ. Hc? นครแห่งนีJ ไดถู้ก

แผ่นดินไหวครัJงใหญ่ทาํลาย และถูกฝังกลบโดยทรายหลงัจากนัJนก็ไดสู้ญหายไปเป็นนับพนัปีชมซุม้ประตู

กษตัรยเ์ฮเดรียน และ สนามแข่งมา้ฮิปโปโดรม นําท่านเดินเขา้ประตูทางทิศใตช้ม โอวลัพลาซ่า สถานที.

ชุมนุม พบปะ สงัสรรคข์องชาวเมือง วิหารเทพซีอุส โรงละครทางทิศใต ้(สรา้งในราวปี ค.ศ. ?O-?P จุ

ผูช้มไดถึ้ง N,OOO คน มีจุดเสียงสะทอ้นตรงกลางโรงละคร เชิญทดสอบกบัความอศัจรรยเ์พียงพูดเบา ๆก็

จะมีเสียงสะทอ้นกอ้งเขา้มาในหูของเรา ชม วิหารเทพีอารเ์ทมิส เป็นเทพีประจาํเมืองเจอราช สรา้งในราว

ปี ค.ศ. GDO สรา้งขึJ นพื.อใชเ้ป็นสถานที.สาํหรบัทําพิธีบวงสรวง และบูชายญัต่อเทพีองคนี์J  แบ่งเป็น N ชัJน 

คือ ชัJนนอก ชัJนกลาง ชัJนในนําท่านเดินเขา้สู่ ถนนคารโ์ด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลกัที.ใชเ้ขา้-

ออกเมืองแห่งนีJ  บนถนนนัJนยงัมีริJ วรอยทางของลอ้รถมา้,ฝาท่อระบายนํJา,ซุม้โคมไฟ,บ่อนํJาดื.มของมา้ ชม

นํ�าพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) สรา้งในราวปี ค.ศ. G?G เพื.ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ.งเป็นที.นับ

ถือของชาวเมืองแห่งนีJ  มีที.พ่นนํJาเป็นรูปหัวสิงโตทัJงเจ็ด และตกแต่งดว้ยเทพต่างๆ ประจาํซุม้ดา้นบนของ

นํJาพุ ฯลฯ 

เที�ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ�น 

นําท่านชมรอบเมืองหลวงกรุงอัมมานเมืองหลวงที.ตัJงอยู่บนภูเขา H ลูก และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน
มากกวา่ a,OOO ปี ผ่านชมยา่นเมืองเก่า เมืองใหม ่ยา่นธุรกิจ ตลาดใจกลางเมือง ยา่นคนรวย ฯลฯ  



              

 

    

 

ขึJ นชม ป้อมปราการแห่งกรุงอมัมาน (CITDAEL) ถูกสรา้งขึJ นเพื.อเป็นจุดสงัเกตเหตุบา้น การเมืองต่าง ๆ
รอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที.สวยที.สุดของเมืองแห่งนีJ  โดยมีฉากหลังเป็นโรงละครโรมนัที.มี
ขนาดใหญ่ที.สุดในประเทศจอรแ์ดน จุผูช้มไดถึ้ง a,OOO คน และ ตึกรามบา้นช่องที.ตัJงอยู่บนภูเขาสูง อัน
แปลกตายิ.งนัก ชมวิหารเฮอรคิ์วลิส ที.สนันิษฐานว่าน่าจะถูกสรา้งขึJ นระหว่างปี ค.ศ. GaG–GfO ในสมยั
โรมนั พระราชวงัเก่าอุมเมยาด สรา้งขึJ นในประมาณปี ค.ศ. HPO โดยผูนํ้าชาวมุสลิม ของราชวงศ์ ในสมยั
มุสลิมได้เขา้มาปกครองประเทศจอร์แดน ซึ.งภายในประกอบห้องทํางาน, ห้องรับแขก ฯลฯ  ผ่านชม 
พระราชวงัของพระมหากษัตริยอ์บัดุลลาหที์.สอง (RAGHADAN PALACE), ที.ตัJงอยู่บนภูเขามี ทาํเลที.สวยงาม
มากที. สุดในกรุงอัมมาน และมีทหารคอยเฝ้าดูแลตรวจตราอย่างเขม้งวด ชอ้ปปิJ งตลาดพืJ นเมืองหรือ
หา้งสรรพสินคา้ และเพื.อไม่ใหเ้ป็นการรบกวนเวลาอนัมีค่าในการชอ้ปปิJ งของท่าน อาหารเย็นอิสระตาม
อธัยาศยั ไดเ้วลาสมควร เดินทางสู่สนามบินเพื.อบินกลบักรุงเทพฯ 

 
20.15  น.  ออกเดินทางบินกลบักรุงไคโร โดยเที.ยวบินที. MS702    แวะต่อเครื.องที.เมืองไคโร ประเทศอียิปต ์  
20.45  น.   ถึงสนามบินไคโร นําท่านเปลี.ยนเครื.องบินเพื.อบินต่อเขา้กรุงเทพฯ  
22.35  น.  ออกเดินทางบินกลบักรุงเทพฯ โดยเที.ยวบินที. MS960    แวะต่อเครื.องที.เมืองไคโร ประเทศอียิปต ์  

(CAI- BKK  22.45- 12.35+1) 

วนัที�แปด        สนามบินสุวรรณภูมิ 

12.40 น.   เดินทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพและความประทบัใจ  

*33333h 



              

 

    

 

 

**ในกรณีที�ผูโ้ดยสาร มีไฟลท์เดินทางภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวนัเดินทางที�

ท่านไดท้าํการจองไวก้บัทางบรษิทัฯ กรุณาแจง้ใหก้บัทางเจา้หนา้ที�ทราบ ก่อนการชาํระเงินค่าตั �ว

ดงักล่าว ถา้เกิดขอ้ผิดพลาด ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการรบัผิดชอบทุกกรณี** 

 

 

หมายเหต ุ    

�กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปลี�ยนแปลงไดเ้พื�อความเหมาะสม ทั�งนี� ทางบริษทัฯ จะยึดถือ
ความปลอดภยัเป็นหลกั 
� ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 15 ทา่น หรือมาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง จะมี
การเปลี�ยนแปลงขนาดของพาหนะที�ใชใ้นการนาํเที�ยว ตลอดรายการทวัร ์โดยไม่ตอ้งแจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 
�ในกรณีที�คณะออกเดินทางตํ �ากว่า 15 ทา่น หรือตํ �ากว่ามาตรฐานของการยืนยนัการเดินทาง 

ทางผูจ้ดัรายการ ขอพิจารณายกเลิกการเดินทาง หรือ เรียกเก็บค่าทวัรเ์พิ�มเติม ทา่นละ 

4,000 บาท 

 
อตัรานี� รวม 
G.ค่าตั uวเครื.องบินไป-กลบั โดยสายการแห่งชาติ อียิปต ์แอรไ์ลน์ ชัJนประหยดั  
P.ค่ารถปรบัอากาศนําเที.ยวตามรายการ พรอ้มคนขบัรถที.ชาํนาญเสน้ทาง  
N.ค่าที.พกัหอ้งละ P ท่าน ในโรงแรม ตามที.ระบุในรายการหรือระดบัเดียวกนั รวมทัJงสิJ น D คืน  
c.ค่าอาหารทุกมืJ อที.ระบุตามรายการ 
D.ค่าบตัรเขา้ชมสถานที.และการแสดงทุกแห่งที.ระบุตามรายการ 
a.ค่าขี.มา้ที.เมืองเพตรา้  
H.ค่าวีซ่าประเทศจอรแ์ดน (ไมเ่สียค่าวีซ่า ในกรณีเดินทางเป็นหมูค่ณะ) 
f.ค่าบริการนําทวัรโ์ดยมคัคุเทศกท์อ้งถิ.นและหวัหนา้ทวัรผู์มี้ประสบการณ ์
?.ค่ายกขนกระเป๋าเดินทางท่านละ G ใบ (นํJาหนักไมเ่กิน PO กิโลกรมั) 
GO.ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงิน G,OOO,OOO บาท และค่ารกัษาพยาบาล DOO,OOO บาท  



              

 

    

 

        (หมายเหต:ุ ค่าประกนัอุบตัิเหตสุาํหรบัเด็กที�มีอายุนอ้ยกว่า � ปี และ ผูใ้หญ่อายุมากกว่า <L ปี ทางบริษทั
ประกนัฯจะชดใชค่้า สินไหมทดแทนเพียงครึ�งหนึ�งของสญัญาฯ) 
 
อตัรานี� ไม่รวม 
ค่าจดัทาํหนังสือเดินทาง 
ภาษีต่าง ๆ เช่น ภาษี H% ภาษีหกั ณ ที.จ่าย N% ฯลฯ 
ค่าเช่าผา้เช็ดตวัและค่าเช่าตูล็้อคเกอร ์ที.โรงแรม เดดซี รีสอรท์ แอนด ์สปา 
ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื.นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบารแ์ละทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที.ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
ค่าอาหารและเครื.องดื.มสั .งพิเศษ นอกเหนือรายการ 
ค่าขี.ลา, ขี.อฐู, รถมา้ลาก ฯลฯ  
ค่าทิปมา้ที.เมืองเพตรา้ ท่านละ ประมาณ 3 USD / เที.ยว / ท่าน  
�ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ.น อียปิต ์ท่านละ 4 USD / ท่าน / วนั   (คิดเป็น ? วนั เท่ากบั ;I USD)   
        จอรแ์ดน ท่านละ 4 USD /ท่าน/วนั   (คิดเป็น N วนั เท่ากบั GP usd)     
�พนักงานขบัรถ อียิปต ์ ท่านละ 4 USD /ท่าน/วนั   (คิดเป็น N วนั เท่ากบั GP USD)  

   จอรแ์ดน ท่านละ N USD/ท่าน/วนั (คิดเป็น N วนั เท่ากบั ? USD)    

�ค่าทิปค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ประมาณท่านละ 4 USD / ท่าน / วนั เทียบเท่ากบัไกดท์อ้งถิ.น 

ค่าเขา้มุดลงไปในปิรามิด, ค่าเขา้ชมหอ้งมมัมี.ฟาโรห ์GG พระองค ์ที.พิพิธภณัฑฯ์ และรายการอื.นที.ไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 
เงื�อนไขในการจองทวัร ์
�งวดที� ; : สาํรองที�นั �งจา่ย ;G, LLL บาท/ท่าน (หลงัการจองภายใน D วนั)พรอ้มส่งสาํเนาหนงัสือเดินทาง 
�งวดที� � :ชาํระยอดส่วนที�เหลือ ก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า �L วนั  
�หากไม่ชาํระค่าใชจ้่ายภายในกาํหนด ทางบริษทัจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตั 
 

กรณียกเลิก 
�ยกเลิกหลงัจากวางเงินมดัจาํ บริษัทฯจะคิดค่าใชจ้า่ยที.เกิดขึJ นจริง ณ วนันัJน ที.ไม่สามารถ คืนเงินได ้(ตวัอยา่งเช่น ค่าตั uวเครื.องบิน, 
ค่าวซี่า, ค่ามดัจาํหอ้งพกั เป็นตน้)  

�ยกเลิกหลงัจากจา่ยเงินเต็มจาํนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิbในการคืนเงินทัJงหมดในทุกกรณี 
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ.งตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทจะทําเรื.องยื.นเอกสารไปยงัสายการ
บิน โรงแรม และในทุกๆการใหบ้ริการ เพื.อใหพิ้จารณาอีกครัJง ทัJงนีJ  อาจจะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการ ซึ.งไม่สามารถแจง้ได้
วา่สามารถคืนเงินไดท้ัJงหมดหรือบางส่วน หรือไม่ไดเ้ลย เพราะขึJ นอยู่กบัการพิจารณาและตัดสินใจของสายการบิน โรงแรมและใน
ทุกๆบริการอื.นๆเป็นสาํคญั  
 



              

 

    

 

 

***หมายเหต*ุ** 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ 14 วัน ในกรณีที�ไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 

ท่าน  ซึ�งในกรณีนี� ทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงินใหท้ั�งหมด หรือจดัหาคณะทวัรอื์�นใหถ้า้ตอ้งการ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิbที.จะเปลี.ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์J  เมื.อเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีที.สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที.นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์

และเหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

3. บริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที.เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวติั และอื.น ๆ ที.นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ.มที.เกิดขึJ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การ

สูญหาย ความล่าชา้ หรือ อุบติัเหตุต่าง ๆ 

4. ราคานีJ คิดตามราคาบตัรโดยสารเครื.องบิน ณ ปัจจุบนั หากมีการปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึJ น ตามอตัราค่านํJามนั 

หรือ ค่าเงินแลกเปลี.ยน ทางบริษัท สงวนสิทธิbที.จะปรบัราคาตั uว ตามสถานการณด์งักล่าว 

5. เนื�องจากรายการทวัรนี์� เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ�การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือ 

ถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

 

 

เอกสารประกอบขอวีซ่าเขา้ประเทศอียปิต ์– จอรแ์ดน  กรณีจองนอ้ยกว่า �; วนั  
-ค่าวีซ่า เดี�ยว สาํหรบัยื�นที�กรุงเทพฯ ท่านละ �,GLL บาท 
- หนงัสือเดินทาง 
   ตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นับถึงวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้วา่งเหลือสาํหรบัประทบัตราวีซ่า และตรา
ประทบั  เขา้ประทบัเขา้-ออกอยา่งนอ้ย 4 หนา้เต็ม 
- รูปถ่าย 
   ตอ้งเป็น  ขนาด 2 นิJ ว ถ่ายไมเ่กิน 6 เดือน จาํนวน 2 ใบ และตอ้งเป็นรูปถ่ายที.มีพืJ นหลงัสีขาว เท่านัJน ทางสถานฑตูไม่
รบัพิจารณารูปถ่ายที.เป็นรูปสติ| กเกอร ์หรือรูปพิมพจ์ากคอมพิวเตอร ์รูปโพลาลอยด ์และรูปถ่ายที.มีวิวดา้นหลงั หรือรูปที.
นํามาตดัต่อ 
- หลกัฐานการงาน 
  กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ตอ้งแสดง สาํเนา ใบทะเบียนการคา้ และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนที.มีชื.อของผูเ้ดินทางแสดง
ความเป็นเจา้ของกิจการ เป็นกรรมการ หรือ หุน้ส่วน  (ไมต่อ้งใชต้วัจริง) 
  ***** สาํคญัมาก จะตอ้งเซ็นชื.อรบัรองสาํเนา และประทบัตราบริษัทเป็นสาํคญั ***** 



              

 

    

 

กรณีเป็นพนักงาน ตอ้งมีหนังสือรบัรองการทาํงานจากทางบริษัท หรือหน่วยงานที.สงักดั มีขอ้ความระบุตาํแหน่ง เงินเดือน 
รายได ้  วนัเริ.มทาํงาน และช่วงเวลาที.ไดร้บัอนุมติัใหล้าหยุดงาน เป็นภาษาองักฤษเท่านัJน และจะตอ้งประทบัตราบริษัท
รบัรองเป็นสาํคญั   
กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ตอ้งมีหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน หรือสถาบนัที.กาํลงัศึกษาอยู ่พรอ้มตราประทบัของ    
  ทางโรงเรียน (เป็นภาษาองักฤษเท่านัJน) และสาํเนาบตัรนักเรียน หรือบตัรนักศึกษา พรอ้มทัJงเซ็นชื.อรบัรองสาํเนา 
- หลกัฐานการเงิน 
  ใบรบัรองสถานะทางการเงินในชื.อของผูเ้ดินทาง จากทางธนาคารเป็นภาษาองักฤษ เท่านัJน(ไมเ่อา STATEMENT) 
 
หมายเหตุเกี.ยวกบัการขอนุมติัวีซ่าประเทศอียิปตแ์ละขอ้ต่าง ๆ 
*** ในการยื.นขอวีซ่า เพื.อเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามที.ระบุ พรอ้มส่ง
มอบเอกสารประกอบการยื.นวีซ่า ไมน่้อยกวา่ 3 สปัดาหก์่อนการเดินทาง (ในกรณีที.เอกสารของท่านไมส่มบรูณ ์ทางสถาน
ฑตูฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหมเ่อง หากตอ้งการยื.นวีซ่าอีกครัJง) 
 *** ในการพิจารณาอนุมติัวีซ่า จะอยูใ่นดุลยพินิจของทางสถานฑตูฯ ซึ.งในบางกรณี อาจจะมีการเรียกเอกสารเพิ.มเติมจากที.
ไดร้ะบุไว ้หรืออาจจะมีการเรียกสมัภาษณใ์นบางครัJง ซึ.งอาจจะทาํใหเ้กิดความไมส่ะดวกแก่ท่านได ้ 
*** อนึ.งระเบียบของสถานฑตูฯ ซึ.งอาจมีการเปลี.ยนแปลงได ้ตามแต่สถานการณ ์และคุณสมบติัของลกูคา้ในแต่ละราย หาก
ท่านมีขอ้สงสยัใดๆ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ.มเติมไดต้ลอดเวลา ทางบริษัทฯ จึงตอ้งกราบขออภยัมา ณ ที.นีJ  
 

�.ตวัอยา่งเอกสารในการยื�นวีซ่า อียปิต ์แบบON ARRIVAL  ตอ้งสง่ใหก้บัทาง

บริษทัก่อนการเดินทาง �; วนั  

-ใชเ้ฉพาะ สแกนหนา้พาสปอรต์ ที�มีอายุเหลือการใชง้านมากว่า I เดือน 

 



              

 

    

 

 
 

หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า I เดือน นบัจากวนัเดินทางและมีหนา้ทีเหลอืไว้
ประทบัตราไม่นอ้ยกว่า � หนา้ กรณีที�สง่หนา้พาสปอรต์เหลือนอ้ยกว่าIเดือนในวนัเดนิทาง ทางบรษิทัฯ
ก็จะสามารถยื�นวีซ่ากรุป๊ใหไ้ดต้ามปกต ิแตท่างบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบกรณีใดๆทั�งสิ� น ถา้สายการ
บินปฎิเสธไม่ใหขึ้� นเครื�อง  

** กรณี ถือหนงัสอืเดินทางตา่งชาต ิโปรดสอบถามขอ้มูลเพิ�มเตมิ ** 

 


